
Het Zebra tijdperk is geëindigd. Geen eilandlandjes meer 
zal men bij de gemeente gedacht hebben. In Den Haag 
zijn de krachten van VOOR, MOOI en Zebra nu gebundeld 
in Wijkz. Wijkz ondersteunt bewoners van jong tot oud 
die het op eigen kracht (even) niet meer redden. 

Het jongerenwerk in het Zeeheldenkwartier wordt 
getrokken door Dustin Frensch. Samen met collega 
Tamah Manneveld voor de meiden. Dat doen zij met 
veel enthousiasme. In 2014 is Dustin begonnen met het 
aanspreken van een groep hangjongeren op het Jenny 
Plantsoen, omdat er destijds serieuze overlast in de buurt 
werd ervaren. Dustin ging direct met ‘chillende’ jongeren 
in gesprek en deze werkwijze bleef niet zonder succes. 
Inmiddels is er een groep van circa 40 jongeren in de leeftijd 
van 14 tot 18 jaar, die met Dustin vertrouwd zijn geraakt. 
Hij organiseert regelmatig activiteiten in de Heldenhoek 
en jongeren komen steeds vaker naar hem toe met klagen 
en vragen. Klagen over zeikende buurtbewoners en over 
de gezellige wijkagent die liever ziet dat je je petje afdoet 

en vragen over hoe ze een 
scooterverzekering moeten 
scoren. Laten we wel 
wezen, het gaat met 
name om jongeren, die 
thuis rondhangen maar 
niks vinden en liever met 
vriendjes op straat vertier 
zoeken. 

Er wordt wel eens negatief 
over gesproken, maar 
die jongens zijn helemaal 
niet negatief en hebben 
best hart voor de wijk. 
Er is een heus jongeren 
buurtpreventieteam dat 
wekelijks een opruimronde 
door de wijk loopt. 
Daarnaast organiseren 
ze met elkaar leuke 
activiteiten, zoals de 
jaarlijkse pannenkoekdag 
in maart. Corona gooide 

verleden jaar roet in het eten, maar het voornemen is om 
komende maart weer pannenkoeken voor buurtbewoners 
te bakken. Gelukkig kan het nu weer. Daarnaast wordt er 
regelmatig gekookt voor ouderen in de wijk en wordt de 
gezelligheid opgezocht. Daar haken jongeren ook op aan.

Als je Dustin vraag wat hem drijft is het antwoord eenduidig: 
Jongeren moet je vertrouwen en iets bieden. Dan komen 
de behoeften en vragen en wensen vanzelf. Bijvoorbeeld 
dat ze behoefte hebben aan een sportfaciliteit in de wijk 
waar ze een balletje kunnen trappen. Er zijn vooral ook 
veel vragen over werk, want als jongere wil je toch wel een 
zakcentje bijverdienen. School is niet de grote vriend van 
deze jongeren, maar Dustin helpt ze wel om na te denken 
over hoe ze zelf hun toekomst zien en om te beseffen dat 
er meer in de wereld is dan voor een habbekrats op een 
‘thuisbezorgd.nl’-scootertje rond te rijden. 

Zou het niet een leuk idee zijn om deze jongeren in contact 
te brengen met de BIZZ en ondernemers in de wijk zodat 

ze zich op ander soort werk kunnen oriënteren? Kansen 
zat met bedrijven, hotels, een COOP, horeca, fietsenmakers 
etc. in de buurt. Ligt hier een mooie uitdaging? Van de 
jongeren leert Dustin weer over wat ‘hot’ is in rappersland 
en wat ze echt beweegt. 

Kortom: De drive van Dustin zit er goed in om zijn 
voornaamste doelstelling te realiseren: kansarme jongeren 
op weg te helpen. Hij wil wel nog benadrukken dat hij zijn 
werk mag doen in een puike wijk en dat hier het rondhangen 
van jongeren door de jaren heen minder is geworden. Als je 
het vergelijkt met sommige andere wijken, valt het nu zelfs 
erg mee. Hij is blij, dat er sinds kort vanuit Wijkz weer iets 
meer geld en tijd voor jeugdwerk wordt uitgetrokken. Dat 
geeft wat meer armslag om preventief met jongeren bezig 
te kunnen zijn. Dat werkt tenslotte het beste.
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Wijkagenda
(ONDER VOORBEHOUD VAN CORONARESTRICTIES)

Wijkoverleg bewonersorganisatie
• spreekuur bestuur

• verantwoording 2021
• vooruitkijken naar 2022

• verkiezing bestuursleden
Woensdag 16 februari 19.30 - 21.00 uur

Heldenhoek

Politiek debat (i.v.m. a.s. raadsverkiezingen)
LOCATIE: MUSEUM VOOR BEELD EN GELUID

v.h.: Museum voor Communicatie, Zeestraat 82
Maandag 21 februari 19.30 uur

Vergaderingen werkgroep Leefbaarheid en Verkeer*
Maandag 14 februari 19.30 uur
Maandag 14 maart 19.30 uur

Vergaderingen bestuur Bewonersorganisatie*
Woensdag 16 februari 19.30 uur
Woensdag 16 maart 19.30 uur

* a.u.b. een week vooraf aanmelden via 
secretariaat@groene-eland.nl

PAGE 3 FOR ENGLISH
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Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier

van de hoofdredacteur

Beste buurtbewoners,

Het nieuwe jaar is begonnen. Dit betekent ook dat het oude jaar 
wordt afgesloten en de plannen voor dit jaar ingediend worden.
De gemeente heeft bezuinigingen doorgevoerd, en daarbij is ook 
deze krant gekort. We moeten voor het komende jaar dus afwachten 
op welk subsidiebedrag we kunnen rekenen en of we nog wel 
zeven edities van het Zeeheldennieuws kunnen realiseren. Er is 
ook budget aangevraagd voor de verbetering van de website: 
Zeeheldennieuws.nl. Mocht iemand het leuk vinden om hierbij te 
helpen, bied je dan vooral aan. Dit is iets waar we zelf geen experts 
in zijn.

Daarnaast zijn er nog een paar nieuwe initiatieven geopperd waar 
subsidie voor is aangevraagd. 
Zo is er een voorstel om deze zomer op het Prins Hendrikplein 
muziekavonden te organiseren, en om een fotowedstrijd op te 

zetten om te vieren dat de bewonersorganisatie 50 jaar bestaat. En 
er is budget gevraagd voor kinderactiviteiten gedurende de 

feestdagen. Ook zijn er plannen voor het aanpassen van de 
herdenking bij het monument voor de Roma en Sinti op 4 mei, naar 
aanleiding van het initiatief van Daan Roosegaarde met de blauwe 
lichtjes vorig jaar. Voor deze activiteiten zoeken we ook hulp. 

Wybe heeft aangegeven dat hij op termijn uit het bestuur wil 
treden en aangezien zijn termijn binnenkort afloopt is er nog plek 

voor nieuwe bestuursleden.  
Stephan Swinkels, Michel van Agt en Laurens Schrijnen hebben 
zich gekandideerd voor het bestuur. We organiseren op woensdag 
16 februari om 19.30 uur in de Heldenhoek een wijkoverleg met 
o.a. de verkiezing van nieuwe bestuursleden. 

We hopen jullie verder te verwelkomen op een verlate nieuwjaars

borrel, die helaas niet door kon gaan op 17 januari, of Op het 
politiek debat op maandag 21 februari om 19.30 uur in het Museum 

voor Beeld en Geluid (vh. museum voor communicatie) Zeestraat 
82. De meeste politieke partijen hebben aangegeven aanwezig te 
zullen zijn. We hopen dat er veel bewoners komen om de politici 
over hun verkiezingsprogramma’s aan de tand te voelen.

Guinevere Moerman, voorzitter a.i.

Colofon
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ADVERTEREN IN DEZE KRANT? 
Stuur een bericht naar 
info@zeeheldennieuws.nl

VOLGENDE UITGAVE 3-4 APRIL 2022 
KOPIJ DEADLINE 11 MAART 2022

VOLG HET ZEEHELDENNIEUWS OP  
ONZE SOCIAL MEDIA:

 /zeeheldennieuws

 @zeeheldennieuws

 @zeeheldennieuws

EN DE BEWONERSORGANISATIE:

 @bozeehelden

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

BEWONERSORGANISATIE   070 356 0410

POLITIEBUREAU JAN HENDRIKSTRAAT

/WIJKAGENT 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 070 353 7844 

JURIDISCH LOKET 0900 8020

STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD 070 346 97 17

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)

SERVICEPUNT XL  070 205 22 90

BURENHULP  070 205 26 00

BEGELEIDEN & RIJDEN  070 205 27 00

TEKST LAURENS SCHRIJNEN

In het eerste nummer van dit jaar wil ik 
even stil staan bij onze redactie. Drie 
collega’s namen recent afscheid van de 
krant. Hedi Louwersheimer verrijkte uw 
krant met zeer veel smakelijke recensies 
van culinaire ondernemingen in onze wijk. 
Alice Mulder maakte onze krant een jaar 
lang mooier met een treffende illustratie, 
meestal op pagina twee. En tenslotte neemt 
ook Reinout Barth afscheid van de redactie. 
Hij schreef, als een gedegen journalist, 
ontelbaar veel artikelen, meestal voor  
de voorpagina. Ook op de website 
Zeeheldennieuws.nl was hij met zijn zuivere 

pen zeer actief. Jammer dat Reinout, Hedi en 
Alice weggaan. We hebben van jullie 

genoten. Jullie mogen altijd terugkomen!

We kunnen ook twee nieuwe sterren aan 
het firmament verwelkomen. De van 
oorsprong Portugese Inês Martins is al een 
paar jaar Zeeheld. Zij gaat dit jaar in elke 
editie van het Zeeheldennieuws een 
illustratie verzorgen over wat haar opvalt in 
onze wijk. En sinds kort bezorgt Raschid (op 
de foto rechts) het Zeeheldennieuws in bijna 
5000 brievenbussen. Hij kent ze goed, want 
Raschid is ook postbode in en om onze wijk. 

En tenslotte is Esther weer terug. Deze keer 
met een mooi artikel over buren in de 
Trompstraat. Welkom alle drie!

onze nieuwe  
illustrator:  
Inês Martins

Parkeren in het Zeeheldenkwartier

Op 15 november was de jaarvergadering van de Bewonersorganisatie 
Zeeheldenkwartier. In onze vorige editie hebben we daar verslag 
van gedaan. Na afloop van de jaarvergadering volgde een gesprek 

met wethouder Robert van Asten (D66) over zijn (nieuwe) 
parkeerbeleid. Het verslag daarvan kunt u aantreffen op de  
website: Zeeheldennieuws.nl.
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PANCAKE DAY IS AROUND THE CORNER
The Zebra era is a thing of the past. No 
more isolated islands, the municipality 
must have thought. In The Hague, the 
VOOR, MOOI and Zebra forces have 
now been bundled under the name 
Wijkz. Wijkz supports residents of all 
ages who cannot manage on their own 
(for a while). 

The youth work in Zeeheldenkwartier 
is led by Dustin Frensch together with 
Tamah Manneveld for the girls. They 
do this with great enthusiasm. In 2014 
Dustin started talking with a group of 
loitering youth at the Jenny Plantsoen, 
because at the time serious nuisance was 
being experienced in the neighbourhood. 
Dustin immediately started talking to the 
'chilling' youngsters, and this approach 
was not without success. Meanwhile there 
is a group of about 40 young people 
aged 14 to 18 who have become familiar 
with Dustin. He regularly organises 
activities in the Heldenhoek and young 
people increasingly come to him with 
complaints and questions. Complaints 
about whining neighbours and about the 
friendly neighbourhood policeman who 
would rather see you take off your cap, 
and questions about how to score scooter 
insurance. Let's face it, it is mainly young 
people who do not like hanging around at 
home and prefer spending time with their 
friends on the street. 

People sometimes talk negatively about 
it, but these boys are not negative 
at all and they really care about the 
neighbourhood. There is an actual youth 
neighbourhood prevention team that 
does a weekly clean-up round in the 
neighbourhood. In addition, they organise 
fun activities together, such as the annual 
Pancake Day in March. Covid-19 threw a 
spanner in the works last year, but the 
intention is to bake pancakes for local 
residents again next March. Fortunately, 
it is possible again now. In addition, they 
regularly cook for the elderly in the 
neighbourhood and have a good time. 
Young people enjoy this.

If you ask Dustin what drives him, the 
answer is unequivocal: you must trust 
young people and offer them something. 
Then the questions and wishes come 
naturally. For instance, that they need 
a sports facility in the neighbourhood 
where they can kick a ball around. There 
are especially many questions about work, 
because as a young person, you want to 
earn some extra money. School is not the 
greatest friend of these youngsters, but 
Dustin does help them to think about how 
they see their own future and to realise 
that there is more to the world than riding 
around on a home-order scooter for a 
pittance. Would it not be a nice idea to 
bring these young people into contact 

with the BIZZ and with entrepreneurs 
in the neighbourhood so that they can 
look for other kinds of work? Plenty of 
opportunities, with businesses, hotels, a 
COOP, hospitality, bicycle repair shops, 
etc. in the neighbourhood. Could this 
present a nice challenge? From the 
youngsters Dustin learns what is hot in 
rap country and what really moves them. 

In short: The drive of Dustin is there 
to achieve his main objective: helping 

underprivileged young people on their 
way. He would like to emphasise that he 
is allowed to do his work in an excellent 
neighbourhood and that, over the years, 
the loitering of young people here has 
decreased. If you compare it to some other 
neighbourhoods, it is certainly not so bad 
now. He is glad that Wijkz has recently 
started allocating more money and time to 
youth work. That gives a bit more leeway 
to work with young people preventively. 
After all, that is what works best.

TEXT GIJS VAN GINNEKEN TRANSLATION CINDY HOCK PHOTO NINA RUIJER

TERSCHELLING
'Vroeger was het altijd mooi weer op Terschelling'

In Memoriam
MARYSE KARS

 9-04-1941 - † 04-12-2021 

MARYSE IS NIET MEER. 

Ooit vanuit Friesland, via Amsterdam in Den Haag, het Zeeheldenkwartier, neer-
gestreken en nooit meer weggegaan. 

Kunstenaar, activist/feminist, dolle mina/rooie vrouw, oprichter Haags vrouwenhuis, 
voorlichter volkshuisvesting gemeente Den Haag, gescheiden moeder van 2 dochters.
Maryse was een strijdvaardige, enthousiaste persoonlijkheid die rond 1980 
meehielp in Het Vrouwenhuis: een bloeiend en inspirerend vrouwenontmoetings- en 
actiecentrum aan de Anna Paulownastraat. Voor veel vrouwen destijds een begrip.

Ze was ook creatief. Maakte tekeningen en schilderijen, affiches en bijvoorbeeld het 
logo van Het Vrouwenhuis. 

In 1996 was ze een van de eerste bewoners van de Woongroep van Speijk in de van 
Speijkstraat en richtte zij zich meer op leefbaarheid. In onze buurt was sprake van 
verloedering en overlast van luidruchtige, onduidelijke horeca en coffeeshops. 

Inmiddels werd ze, samen met Jan Paul Buijs, bestuurslid van Bewonersorganisatie 
Zeeheldenkwartier De Groene Eland. Zij hebben ook in de werkgroep Leefbaarheid  
& Verkeer een actieve rol gespeeld om dit tij te keren. 

Met hulp van Achou Zhang van Hotel Sebel kwam er een sterke ondernemersvereniging, 
de BIZZ, en werden er samen allerlei creatieve manieren gezocht om de wijk weer wat 
mooier te maken.

De laatste jaren zijn voor Maryse fysiek steeds zwaarder geworden. Jan Paul heeft 
haar vlak voor haar overlijden nog bezocht en vertelde dat ze toch onverschrokken in 
haar kracht bleef staan. Zoals altijd.

Dank je wel Maryse, voor je nooit aflatende energie voor de wijk!

Werkgroep Leefbaarheid & Verkeer en het bestuur van de Bewonersorganisatie 
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Verhalen liggen voor het oprapen, op Verhalen liggen voor het oprapen, op 
straat, om de hoek of aan je voeten. straat, om de hoek of aan je voeten. 
In ‘Straatverhalen’ telkens een korte In ‘Straatverhalen’ telkens een korte 

vertelling over een plek of gebeurtenis  vertelling over een plek of gebeurtenis  
in het Zeeheldenkwartier.in het Zeeheldenkwartier.

ENIGMA   

Met een telelens kun je zo lekker het beeld heel 
dicht op elkaar stapelen dat je niet goed meer 
ziet waar de foto genomen is. In sommige 
Amerikaanse films zie je soms pas op welke plek 
je in het verhaal bent, op het moment dat er 
uitgezoomd wordt. Dan zie je plotseling dat die 
auto op die heuvelachtige weg een stipje in het 
landschap is. 

Ben benieuwd of iemand ziet waar deze 
gevelwand zich in het Zeeheldenkwartier 
bevindt. De eerste drie inzenders krijgen  
het historisch boek ZEEHELDENKWARTIER,  
Haagse wijk met vele gezichten, (winkelwaarde 
15 euro) opgestuurd. Stuur uw inzending naar  
info@zeeheldennieuws.nl o.v.v. Enigma.
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Geachte heer van Asten,

Door het Zeeheldenkwartier zal vanaf 2023 een nieuwe, brede tram door 
de wijk gaan. Bij de inpassing van deze brede tram wordt om onverklaarbare 
redenen de inrichting van het Prins Hendrikplein aangepast, waarbij de 
acht ingangen samengevoegd worden tot vier brede ingangen. Eerder 
zijn bij de inspraak, zie nota van beantwoording 2.5.6., veel zienswijzen 
binnengekomen bij u met het verzoek om het voetgangersdeel van 
het Prins Hendrikplein (binnen de hekken) niet te wijzigen en de 4 x 2 
toegangspaden naar dit binnenplein te handhaven.

Ons zeer dringend, gezamenlijk verzoek aan u is nogmaals om deze 
planwijziging niet door te voeren. Dit vanwege enerzijds het historisch 
karakter, waarbij het plein een ontmoetingsplek is voor bewoners en er 
plek is voor de druk bezochte markt en de terrassen en anderzijds de 
veiligheid van de bezoekers en gebruikers van het plein. Deze activiteiten 
functioneren zeer goed binnen het huidig ontwerp. 

Het nut en de noodzaak voor een gewijzigde indeling is dan ook totaal niet 
bewezen. In de denktank-overleggen is hierover gesproken en gebleken is, 
dat de inpassing van de tram geen obstakel vormt voor het behoud van de 
huidige indeling. Het voorstel van de gemeente heeft een aantal nadelen:
1.  De jeu-de-boulesbaan moet verplaatst worden indien de indeling wordt 

gewijzigd. Deze jeu-de-boulesbaan is een zeer succesvolle boost voor de 
cohesie en saamhorigheid in de wijk voor alle leeftijdsgroepen. 

2.  Het oversteken naar het plein vanaf de stoepen is in de huidige situatie 
veilig: iedere stoep heeft een natuurlijke oversteekplek naar het plein. In 
de voorgestelde situatie is dit veel onveiliger. Bovendien is er te weinig 
zicht op spelende kleine kinderen die makkelijk de tramrails of de straat 
op schieten.

3.  De locaties van de terrassen worden ongunstiger voor horecaterras-
bezoekers, vanwege de ligging in de zon en de afstand naar het toilet. 
Bewoners van het Zeeheldenkwartier hebben in de versteende wijk al 
veel te weinig buitenruimte.

4.  De neiging van fietsers en misschien zelfs auto’s om over het plein 
rechtdoor te rijden wordt vergroot, met zeer onveilige verkeerssituaties 
tot gevolg, met name voor voetgangers en spelende kinderen op het 
plein.

5.  De inritten en de placering voor de biologische weekmarkt verslechtert. 
6.  Tenslotte wordt ook de gemeente op onnodig hoge kosten gejaagd, daar 

de enorme waterkelder- en de elektriciteitsaansluitpunten gewijzigd 
moeten worden.

Samenvattend: dit is een zeer ongewenste indeling. Wij, bewoners en 
ondernemers in het Zeeheldenkwartier, willen dit niet. Wij verzoeken u dan 
ook om z.s.m. dit onderdeel in het ontwerp voor tram 16 Z aan te passen 
en de huidige indeling te behouden.

Daarnaast verzoeken we u dringend om het plein van april tot oktober 
2022 volledig beschikbaar te houden voor leefbaarheid van de bewoners, 
waarbij de terrassen, de markt, het Zeeheldenfestival, de jeu-de-boules 
baan etc. beschikbaar zijn voor bewoners.

Vriendelijke groet,

Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier
Bewoners Zoutmanstraat
PHP Petanque community
Ondernemersvereniging BIZ Zeeheldenkwartier
Ondernemers Prins Hendrikplein 
Zeeheldenmarkt

 INGEZONDEN BRIEF

Aan: Gemeente Den Haag 
t.a.v. R. van Asten 
Per e-mail

Betreft: Indeling Prins 
Hendrikplein
Datum: 17 januari 2022

TEKST EN FOTO ESTHER TE LINDERTburen

Conny en Herman Dame
van Notre Dame Antiek
Een bronzen paardengroep of een houten lakenkast, glaswerk van 
Pools kristal of zilver uit Engeland: antiekliefhebbers kunnen hun 
hart ophalen bij Notre Dame.

Zelf zijn ze ook meer dan eens verliefd geworden op een antiekstuk, vertellen 
Herman en Conny Dame, die sinds 2002 de antiekwinkel in de Trompstraat runnen. 
“Als je net begint, vind je bijna alles mooi. Dan stond een meubel eerst een paar jaar 
bij ons in de woonkamer en vervolgens verhuisde het naar de winkel. Maar op den 
duur koop je puur voor de zaak”, zegt Conny.
Smeuïge verhalen over pareltjes op een veiling zijn leuke borrelpraat. In de praktijk 
komt het vooral neer op lezen, zoeken en goed naar het conditierapport kijken, 
vertelt Conny. In de boekenkast achter in de winkel staat de complete rij van Benezit, 
een naslagwerk over kunstwerken en schilderijen. “Daarin staat wat op Google niet 
te vinden is: specifieke informatie over de achtergrond van kunstenaars, waar ze 
exposeerden, welke werken zijn verkocht. Het is soms een hele zoektocht naar de 
oorsprong van een kunstwerk. Dat maakt het zo interessant.”
Zo heeft elk antiekstuk dat in de winkel staat een verhaal. “Deze kristallen 
kroonluchters komen uit een Tsjechisch museum,” zegt Conny. “En dit servies heb ik 
overgenomen van een Duitse dame. Haar familie had de spullen tijdens de oorlog 
begraven in de kelder.”
Hoe enthousiast ze ook zijn over hun werk, binnenkort dragen ze de antiekzaak over 
aan schoondochter Monique en haar man Michel. “We verkopen nu eerst wat er nog 
in de winkel staat”, vertelt Monique, interieurstylist en art director. “Maar op den 
duur geven we er natuurlijk ook onze eigen draai aan.”
Conny en Herman blijven wel meubels stofferen en restaureren. Dat doen ze in de 
ruimtes onder de winkel. In het zaaggedeelte worden op werktafels en draaibanken 
meubelstukken uit elkaar gehaald, gerestaureerd en weer in elkaar gezet met 
warme beenderlijm.
In de ruimte ernaast laat Conny zien hoe ze politoerlagen op meubels aanbrengen. 
Ze schudt met een flesje schellak. “Vooral in India komen op bepaalde bomen 
lakschildluisjes voor. Ze scheiden een harsachtig product af dat met ethanol wordt 
vermengd om politoer te verkrijgen.” Op tafel staat een likeurkistje, ingelegd met 
honderden kleine, gekleurde houtstukjes. “Kijk, deze is meerdere keren gepolitoerd 
en glanst weer prachtig.”
In de stoffeerruimte liggen rollen stof tussen cocktailstoeltjes en een chaise longue. 
Conny stoffeert zelf nog op de ouderwetse manier door eerst een stoel helemaal 
’kaal te halen’ en vervolgens opnieuw op te bouwen. “Iemand zei: ‘Je ziet die stoel 
groeien.’ Dat maakt het zo leuk om te doen.” 
Wie nog een oud meubelstuk op zolder heeft staan en dat zelf opnieuw wil bekleden, 
kan zich bij haar ook aanmelden voor een cursus stofferen. Geen antiek in bezit, 
maar wel zin om de handen te laten wapperen? Conny heeft zitmeubels genoeg, dus 
je kan zo met stoel en stof aan de slag.

Notre Dame Antiek
Trompstraat 276
🖱 notredameantiek.nl

 @notredameantiek.nl

VOOR SPECIALE ZAKEN
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BAS VAN WAGENINGEN 
EIGENAAR BASEMENTSTUDIO EN BASSIST DI-RECT
"ZOMERVAKANTIE SINDS 1999"

Veel kinderen beginnen al op heel jonge leeftijd met muziek te experimenteren. 
Zeker als er al veel instrumenten in huis liggen. Dat gold ook voor Bas van 
Wageningen. Zijn vader Ernst nam voor de geboorte van Bas werk op van diverse 
bandjes en zat in de muziek totdat de komst van kinderen roet in het eten gooide.
Toen moest er écht worden gewerkt en muziek werd een hobby. 

Vele jaren later begon Bas met vriendjes in de oude studio van zijn vader te experimenteren, 
op te nemen en te kijken hoe alles werkte. Op de middelbare school begon het te kriebelen 
met al die instrumenten op zolder. Er ontstond als vanzelf een eerste band met klasgenoten, 
het opnemen werd passie, zolderkamer werd thuisstudio en zo werd Bas de muziek 
ingezogen. Hij leerde het vak door in bandjes te spelen, van routiniers het vak te leren en 
samen met zijn pa muziek op te nemen.

In 1999 begon Bas samen met Tim Akkerman, Jamie Westland en Frans (Spike) van Zoest 
de band DI-RECT. De vader van Jamie geloofde in de band en zorgde voor de financiën en 
voor de benodigde apparatuur, op voorwaarde dat dat terug zou worden betaald als de 
band succesvol werd. De band bleek de investering dubbel en dwars waard. 

Het eerste concert dat ze gaven was op het 25-jarig huwelijksfeest van de ouders van 
Spike. Edwin Jansen, manager van onder meer Anouk, werd ook manager van DI-RECT. In 
november 2000 nodigde 3FM DJ Isabelle DI-RECT uit op haar feestje in de Melkweg in 
Amsterdam. Het jaar daarna stonden ze op Lowlands. Behalve dat hard werken wordt 
beloond, moet je in dit vak ook een beetje geluk hebben.

Voor Bas was het zeker hard werken want na de havo ging hij aan de hts studeren. In 2001 
viel dat niet meer te combineren met de optredens van de band en stopte hij met zijn 
studie. Basementstudio werd een serieuze opnamestudio die al gauw bekend werd in de 
Haagse popscene. Vader Ernst en broer Tijmen werden meegenomen in het avontuur en zo 
ontstond het familiebedrijf Basementstudio, een studio waar voor diverse bands demo’s en 
albums werden opgenomen. Met gelijke tred steeg de ster van DI-RECT. 

Studio en woonruimte werden verbouwd zodat Bas zich helemaal kon wijden aan de groei 
van studio en band, en dat deed hij met volle overgave. Werkweken van tachtig tot honderd 
uur waren geen uitzondering. Bassist zijn in een populaire band is al een hele klus, maar 
daar kwamen nog bij: een tournee naar Amerika, een bezoek aan opnamestudio’s in 
Engeland (daar worden nog steeds de oude, gedegen opnametechnieken gebruikt) en 
werken met veelal jonge bands om hun geluid te vinden en opnamen te maken. Daar zaten 
af en toe pareltjes tussen. Zoals de drie broertjes Meiresonne uit de Hugo de Grootstraat, 
allereerst met hun band All Missing Pieces, vervolgens met Taymir die al snel op Pinkpop 
stond. Tegenwoordig vormen twee van de broers de harde kern van Son Mieux. Het fijne 
van werken met jonge mensen was en is dat ze niet gehinderd worden door de kennis van 
professionals en soms met ideeën en combinaties komen die erg gedurfd en oorspronkelijk 

zijn. Als routinier in het vak kom je daar niet meer zo snel op omdat je vast bent komen te 
zitten in routines, conventies en de beperking van het weten van wat je denkt dat het 
juiste gevoel is. New Kids produceren tegenwoordig ook makkelijker. Iedereen met een 
nieuwe Mac heeft toegang tot muziekproductie-software en kan zolderkamerproducties 
uploaden naar de diverse streaming platformen.

Voor een groot deel werden in de beginperiode van DI-RECT de demo’s en opnamen voor 
de albums in de Basementstudio gemaakt. In die tijd en in de perioden erna, waar samen 
werd gerepeteerd en nieuwe dingen werden uitgeprobeerd, startte Bas de enorme 
database waar iedere riff, ieder melodielijntje, ieder akkoordenschema, dissonant, cesuur 
en cadens die DI-RECT de laatste 20 jaar heeft bedacht, staat beschreven én terug te 
vinden is.

In 2007 ontstond spontaan zijn eigen label, Homebass. Het nummer Hold The Line van 
Soul Sister Dance Revolution (SSDR) werd de eerste single die onder dat label werd 
uitgebracht. Na gesprekken met platenmaatschappijen en managers raadde A&R, manager 
van DI-RECT, Bas aan zelf te gaan produceren. “Bandjes waar ik enthousiast over word 
help ik graag op weg want het is niet eenvoudig om boven het niveau van cafés en kleine 
theatertjes uit te komen.” 

Naast al deze activiteiten blijft DI-RECT de hoofdzaak voor Bas. En DI-RECT gaat 
onverminderd door.

In 2020, zou hun twintigjarige bestaan worden gevierd met twee concerten in een 
uitverkocht Ahoy in Rotterdam. Helaas, Covid zorgde ervoor dat het uitgesteld moest 
worden. Voorlopig moeten ze het doen met livestreams en bedenken ze diverse methoden 
om er een verdienmodel van te maken. Want ook al hebben band en studio wat vlees op 
de botten, Covid moet niet te lang gaan duren. De bandleden vervelen zich in ieder geval 
niet. Want dankzij de enorme database kan de band, met de alweer 11 jaar geleden 
aangeschoven leadzanger Marcel Veenendaal, oefenen, repeteren en vanuit een ander 
perspectief luisteren en ‘voelen’ wat ze in het verleden hebben bedacht en waar ze nieuwe 
combinaties, melodieën en ritmes aan toe voegen die wij, luisteraars dan hopelijk weer op 
de radio of via een livestream tot ons kunnen nemen. En ondertussen bereikt ons weer een 
‘nieuw’ medium. De nummers van DI-RECT zijn ook weer via vinyl te beluisteren. Simpel, 
op een platenspelertje met versterkertje op 33 toeren.

TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

KunstagendaKunstagenda
Beeld en Geluid 
Een zee van geluk 福如東海

1 februari t/m 24 april 2022 
Zeestraat 82 
denhaag.beeldengeluid.nl

Galerie Helder
Tactilis 
15 januari t/m 19 februari 2022 
Tasmanstraat 188 
Galeriehelder.nl 

NEST 
How Rest the Brave  
14 januari t/m 13 maart 2022 
De Constant Rebecqueplein 20b 
Nestruimte.nl 

Parts Project 
Project 21: verzamelen verzameling – 
wanneer kunstenaars ideeën vormen
12 december 2021 t/m 20 maart 2022 
Toussaintkade 49 
Partsproject.nl

Galerie Ramakers
Assemblages – Ossip 
27 februari t/m 3 april 2022 
Toussaintkade 51
Galerieramakers.nl 

STROOM
Positions: Time-Based 
5 februari t/m 3 april 2022
Hogewal 1-9
Stroom.nl  

Zeehelden Theater 
Folkgroep King’s Galliard (Irish music) 
1 en 2 april 2022, om 20:30 uur
Trompstraat 342
Zeeheldentheater.nl 

Panorama Mesdag 
Mesdag & De Natuur 
8 september 2021 t/m 27 februari 2022

Time & Tide 
17 oktober 2021 t/m 27 februari 2022 
Zeestraat 65 
Panorama-mesdag.nl 
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RONDJE 
HOND DOOR ELS KRUIK

Tja, zo ben ik nou eenmaal…

De baas dacht tot een paar weken terug, dat ze me een beetje had 

geciviliseerd, dat ik: “mooi, zonder trekken, zonder lekkere poepjes etend 

en andere lekkernijen” met haar op straat kon lopen, maar ze heeft zich 

vergist. Erger, ik stel haar soms echt teleur. Dan wordt ze boos. Ik ben dan 

niet echt bang, maar wel verbaasd. Wat doe ik verkeerd? IK kan er niets 

aan doen, zo ben ik gewoon!

Opgegroeid als een ras-straathondje, ergens in een verlaten deel van 

Spanje, wilde niemand, maar dan ook niemand, me echt hebben. Behalve 

mijn eigen moedertje. Maar toen zij de benen nam, opnieuw bezwangerd 

raakte en mij ruw had verstoten, terwijl ik er erg leuk uitzag, moest ik er 

toch aan geloven. Vreemden zetten mij, na een honden-routine-check bij 

een dokter, op transport naar Nederland. Zoek het maar uit, vriend, zoek 

een baas….

Makkelijk gezegd. De eerste twee bazen wilden me niet met mijn geplas in 

huis. De derde, deze dus, had gelukkig een grote tuin, daar kon ik ‘civiel 

plas-oefenen’ en heb ik geleerd om ‘poepertjes op straat’ te laten liggen, 

want ik kreeg genoeg te eten. Maar drie jaar aanpassen aan die Haagse 

Kak vind ik genoeg. 

 

Ook al vindt de baas het niet leuk: ik ben en blijf een straathond! Zij,  

en anderen, vinden me ook heel lief, dus me de deur uitzetten doet ze  

toch niet…

Maar wat moet ik doen als ik in het bos of op het strand een beetje hitsig 

word en andere hondjes leuk bespring? Ik zit daarna met de gebakken 

peren, moet even afkoelen zeg maar, maar daar heeft ze nu echt geen 

boodschap aan, zegt ze. De riem gaat om mijn nek, ik word afgevoerd en 

hoor dan: ”Jammer Nanuk, nu even niet”.

IN-ZICHT/Kades
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! FOTO’S WYBE VAN DE KUINDER

Geachte heer van Asten,

In de parkeergarage De Zeeheld kan momenteel geparkeerd worden door 135 

auto’s, hetgeen als zodanig begroot is door de gemeente. Observatie door 

wijkbewoners leert echter het volgende: 

1.  In de praktijk blijken er op de begane grond veel meer parkeerplekken in 

gebruik, dan door Q-park met belijning is uitgezet. In plaats van de voorziene 

enkele bezetting worden sommige plekken wel door drie auto’s benut. Een 

eenvoudige berekening leert dat dit op de onderste verdiepingen tot wel 35 

extra plekken oplevert.

2.  De hogere verdiepingen worden, juist door die betere benutting van de begane 

grond, maar ook door de slechte toegankelijkheid van de verbindingen tussen 

de verdiepingen (reden waarom het geen ‘gewone’ parkeergarage kon worden) 

daadwerkelijk veel minder benut dan beoogd. 

3.  Het gevolg is dat de bovenste verdiepingen(!) van de parkeergarage nu 

grotendeels leeg staan. In het contract met Q-park is de ruimte aan Q-park 

gelaten om de bezettingsgraad op te hogen naar eigen inzicht.

Dit geobserveerd hebbende en overwegende, dat er nog steeds een diepe 

wens in de wijk bestaat om een zonnecoöperatie boven op de parkeergarage 

te realiseren, willen we u in overweging geven om in overleg te treden met de 

directie van Q-park en de topverdieping uit het huurcontract met Qpark te halen 

om zo het plan van de Duurzame Zeehelden de prijswinnende kans te geven die 

het van het college in het kader van de energie challenge kreeg en die de wijk 

zeker in deze verkiezingstijd verdient. Door uw beslissing kan een duurzaam en 

sociaal zonnecollectief gerealiseerd worden.

Kortom: wij vragen u z.s.m. in overleg te treden met Q-park.

Met vriendelijke groet,

Hermann Buss en Wim Valk   Laurens Schrijnen

De Duurzame Zeehelden   hoofdredacteur Zeeheldennieuws

duurzamezeehelden@gmail.com  info@zeeheldennieuws.nl

Aan: Gemeente Den Haag / t.a.v. R. van Asten / Per e-mail
Betreft: duurzame benutting parkeergarage De Zeeheld

Datum: 7 januari 2022

duurzame Zeehelden
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 NIEUWSFLITSEN 

Het 40e Zeeheldenfestival
Hopen jullie ook zo dat het 40e Zeeheldenfestival dit jaar eindelijk doorgaat? De 
organisatie van het festival hoopt er niet alleen op, maar is ook druk bezig met de 
voorbereiding. En als de coronaregels het toestaan en uitvoerbaar zijn, zal het festival 
dit jaar plaatsvinden van woensdag 29 juni tot en met zondag 3 juli.

Onafhankelijke stichting
Ander nieuws is dat het Zeeheldenfestival vanaf 14 december 2021 onder een eigen 
(stichting) vlag vaart. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een grotere (financiële) 
onafhankelijkheid en meer duidelijkheid naar partners, ondernemers en fondsen. 
Uiteraard verandert er niets aan de goede samenwerking met Bewonersorganisatie 
Zeeheldenkwartier.

Nieuwe regenton in de 
Roggeveenstraat

De bewoners van de portiekflat van Haag Wonen in de 
Roggeveenstraat wilden graag bij hun portiek een regenton. 
Die hebben ze onlangs van Haag Wonen ook gekregen.
Deze bewoners, en ook de bewoners van de rest van de 
Roggeveenstraat, zijn erg blij met de regenton!
 
“Buurvrouw Qato heeft ons daarbij geïnspireerd, door steeds 
met haar rollator regenwater te gaan halen om te zorgen dat er 
geen onnodig drinkwater gebruikt werd om de planten water 
te geven. Ook veel andere geveltuintjes in de straat kunnen 
nu gemakkelijk en verantwoord verzorgd worden. Wij hopen 
anderen te inspireren om ook meer regenwater te gebruiken”, 
aldus Hanno van Megchelen, één van de bewoners.

AFVALBAK 25m ¬
Wij houden onze mooie wijk graag schoon! U toch ook? 
Op bijna iedere straathoek, en in de winkelstraten om de 25 meter, staat er een ijzeren 
afvalbak. Op alle pleinen in onze wijk staan er zelfs meerdere. 
Mede door Corona zien we de laatste tijd meer afval op straat, helaas. Niet leuk. Daar 
kunnen we wat aan doen. 

Landelijke opschoondag: schoonmaakactie ook in onze buurt 
Op 19 maart a.s. start ook in het Zeeheldenkwartier opnieuw de opschoonactie ’Schone 
straten’ tijdens de Actieweek Schone Buurt (19 t/m 25 maart a.s.). Een goed begin van 
de lente.  

Al jaren zijn er veegacties in de woonerven van de 2e de Riemerstraat en de Hugo de 
Grootstraat/Barentszstraat. Misschien dat ook in andere straten actieve bewoners 
kunnen laten zien dat zij een schone straat belangrijk vinden! De stichting Buurtbeheer 
en -Ontwikkeling Zeeheldenkwartier (BBOZ) heeft hiervoor het hele jaar door 
schoonmaakmateriaal beschikbaar. Je kan ze vinden aan de Roggeveenstraat 191,  
070-3615990 en bboz.nl. 

Vind de afvalbak
Op 19 maart a.s. zal de aftrap van de schoonmaakactie ‘vind de afvalbak’ op het Prins 
Hendrikplein plaatsvinden. 
We introduceren dan een nieuwe manier om iedereen op een schone woonomgeving te 
attenderen. We doen dat door de sjablonen AFVALBAK  en AFVALBAK 25m  in 
gebruik te nemen. De tekst van de sjablonen wordt dan met tijdelijke verf op stoepranden 
aangebracht. Omdat de sjablonen in de buurt beschikbaar blijven bij Wijkz  
(M.Kirsten@wijkz.nl), kunnen deze ook op andere momenten door iedereen gebruikt 
worden.Deze letters en cijfers (zie afbeelding) zijn speciaal voor ons ontworpen door 
onze buurtgenoten Anya Danilova en Wilmar Grossouw (de ontwerpvloot). 

De straten schoonhouden, dat doen we voor elkaar 
en met elkaar.
Troep in de afvalbak, dat geldt ook voor hondenkak.

Projectteam Schone Straten
Margriet Scholtens, Veronica van Nederveen, Anya Danilova en Wilmar Grossouw 
(bewoners), Marloes Kirsten (Wijkz) Papier en karton op de goede 

dag én op tijd buiten zetten
De gemeente haalt om de vier weken papier en karton op in de hele stad.  
Zet het papier en karton op die dag op tijd vóór 7:45 uur op de stoep, anders mist u 
het ophaalmoment en blijft het papier liggen. Postcode 2513 komt uit op elke maand 
op maandag papierophaal. Voor postcodegebied 2517 en 2518 is donderdag de 
papierophaaldag. 

Zo biedt u papier en karton aan:
·  Zet uw bundel papier of blauwe papiercontainer (kliko) op de ophaaldag vóór 07:45 uur 
op de stoep. Dit kan ook de avond voor de ophaaldag vanaf 22:00 uur.

·  Maak kartonnen dozen plat of scheur ze in stukken.
·  Bundel het papier en karton met een touwtje of doe het in een kartonnen doos. 
·  Let erop dat het papier schoon en droog is.

Help mee!
Papier en karton kunnen we namelijk opnieuw gebruiken. 

Help mee voor een mooiere wijk
Vind jij het Zeeheldenkwartier de mooiste wijk van Den Haag en wil jij je graag 
inzetten om wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen? Dan is een plek bij het 
Zeeheldennieuws echt iets voor jou.

Het Zeeheldennieuws is dé (online) wijkrant voor het Zeeheldenkwartier, voor en door 
wijkbewoners. Het Zeeheldennieuws is een vrijwilligersorganisatie. We delen verhalen 
over wat er leeft in de wijk. Over nieuwe evenementen, nieuwe intitiatieven, bijzondere 
wijkgenoten of over de nieuwste plannen van de de gemeente. 

We zijn op zoek naar een of meer mensen die af en toe een artikel willen schrijven.

Journalist
Het Zeeheldennieuws speelt een grote rol in de communicatie in de wijk. Zo brachten 
we de wijkbewoners als eerste op de hoogte van de plannen van de gemeente 
voor bijvoorbeeld de herinrichting van de Zoutmanstraat of de problemen rond 
de overlast van coffeeshops. Maar ook delen we veel persoonlijke verhalen over 
mensen die de wijk maken tot wat die is. Wil je meehelpen de wijk beter te maken, 
ben je nieuwsgierig en heb je een vlotte pen, informeer dan eens naar de vacature 
van journalist bij het Zeeheldennieuws.

Culinair recensent
Voor de papieren krant zoeken we een culinair recensent. Het Zeeheldenkwartier 
staat ook bekend om zijn talloze eetgelegenheden. Waar zitten ze? Wat stralen ze 
uit met hun locatie? Waarom in onze wijk? Wie zijn ze? Wat is de sfeer van hun 
menukaart? Elke editie is er ruimte om één horecagelegenheid te bespreken. Ben 
jij die recensent? 

Informatie
Voor meer informatie kan je terecht bij Laurens Schrijnen, hoofd-
redacteur van het Zeeheldennieuws, via info@zeeheldennieuws.nl.
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Op 14, 15 en 16 maart kunt u weer stemmen voor de gemeenteraad van 
onze stad. De Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier organiseert op 
maandag 21 februari om 19.30 uur (onder voorbehoud van eventuele 
coronamaatregelen) in het Museum voor Beeld en Geluid (v.h. Museum 
voor Communicatie) Zeestraat 82, haar jaarlijkse ‘Politiek Debat’. Het 
programma is: terugkijken naar de beloftes van de partijen bij de vorige 
verkiezingen en vooruit kijken naar de komende jaren. Er is nadrukkelijk 
ruimte voor uw vragen.

Verkiezingskatern Zeeheldennieuws
Uw Zeeheldennieuws heeft daarnaast alle politieke partijen die in onze 
stad meedoen aan de komende verkiezingen, uitgenodigd om zich in onze 
krant te presenteren aan onze wijk onder de noemer: met oog voor de 
stad en hart voor het Zeeheldenkwartier. Een aantal partijen heeft 
hierop gereageerd. Hen geven we het middenkatern van deze editie. Aan 
de lezers het oordeel.

Het wordt tijd voor Blanco, de nieuwe partij die 
gaat meedoen met de aankomende gemeenteraad-
verkiezingen. Deze partij is eigenlijk meer een 
beweging, een beweging die niet vanuit een links of 
rechts gedachtegoed denkt en handelt. Voor Blanco 
is een maatschappelijk probleem, een probleem die 
gewoon adequaat opgepakt dient te worden. Geen 
woorden maar daden, niet lullen maar poetsen! 

Blanco staat voor daadkracht, transparantie en 
directe betrokkenheid. Blanco zoekt de burgers 
daarom ook op, dit om hen mee te laten denken, mee 
te laten beslissen en al met al mee te laten doen! 
Samen kunnen we van Den Haag een fantastische 
stad maken. We zijn er niet om de dienst uit te 
maken, we zijn juist tot uw dienst! 

Meer informatie over Blanco? Bezoek dan de 
website: wijzijnblanco.nl

Het Zeeheldenkwartier is de leukste wijk van Den 
Haag. Dat kan ik weten, want ik woon er al 15 jaar. 
Maar ik ben niet de gemeenteraad ingegaan omdat 
de wijk leuk is, maar om de wijk te verbeteren. In 
de Zoutmanstraat moeten fietsers nu tramrails, 
asociale automobilisten en openvliegende portieren 
ontwijken. Het is een straat waar nooit een keuze 
gemaakt is, met chaos als gevolg. Daarom ben ik 
blij met de vervroegde herinrichting, zodat we een 
straat krijgen waar we een verkeersveilige keuze 
maken voor de tram en de fiets. 
 
We kiezen niet alleen voor de fiets in de 
Zoutmanstraat, maar ook voor een veilig fietspad 
op de Elandstraat. We kiezen voor een levendig 
Zeehelden, waar we de leuke winkeltjes, gezellige 
horeca en de jeu-de-boulesbaan koesteren. We 
kiezen voor een mooi Zeehelden door voor meer 
groen te zorgen. En we kiezen voor een toegankelijk 
Zeehelden, zodat iedereen van onze wijk kan 
genieten. Of je nu goed ter been bent zoals ik, of in 
een rolstoel zit zoals mijn zoontje. 
En voor de mensen die toch graag op hoge 
snelheid door onze wijk scheuren heeft D66 
ook iets geregeld: een flitspaal bij de Waldeck 
Pyrmontkade! 
 
Marieke van Doorn
D66

CDA

Het CDA streeft naar een stad en wijk waar iedereen 
zich thuis voelt. Hierbij hoort een samenleving waar 
fatsoen het wint van brutaliteit en geweld en waar 
onze dochters en ouderen veilig over straat kunnen. 

Het CDA ziet dat in het Zeeheldenkwartier 
coffeeshops zorgen voor overlast en een negatieve 
invloed hebben op de leefbaarheid. Daarom 
pleit het CDA voor een vermindering van het 
aantal coffeeshops in deze wijk. Dit kan door 
verplaatsing uit een overconcentratiegebied als 
het Zeeheldenkwartier. Verder moet er harder 
gehandhaafd worden op de AHOJG-criteria. Bij een 
overtreding van deze criteria moet een coffeeshop 
definitief gesloten worden. Er moet duidelijk 
gecommuniceerd worden met de wijk en de 
coffeeshophouder waarop en hoe er gehandhaafd 
zal worden. Zelf willen we bijvoorbeeld ook expliciet 
handhaven op het straatbeeld en uitingen op de 
buitengevels van coffeeshops.

Het CDA kent verder het probleem van de hoge 
parkeerdruk in het Zeeheldenkwartier. Er moet 
serieus werk gemaakt worden van een ondergrondse 
parkeergarage. Alternatieven hiervoor moeten 
in overeenstemming zijn met de wensen van de 
inwoners.

Voor de Piet Heinstraat ligt een schetsontwerp 
klaar voor een sterk verbeterde inrichting van de 
straat. Samen met de bewoners en ondernemers 
wil het CDA dit plan oppakken en daadwerkelijk 
uitvoeren.

Beste bewoners,

Samen recht doen. Dat is de missie van de 
ChristenUnie-SGP. Recht doen aan daklozen en 
mensen in de knel. Aan starters op de woningmarkt, 
die geen kant op kunnen. Aan kinderen in 
armoede. En we geloven in de kracht van Den 
Haag, in vrijwilligers(organisaties) en betrokken 
wijkbewoners. Daarom samen recht doen.

In het Zeeheldenkwartier is veel overlast van 
coffeeshops. Dat kan anders, met een blowverbod 
op straat en cameratoezicht rondom coffeeshops 
pakken we overlast aan. En geen nieuwe coffeeshops, 
ook niet als een coffeeshopeigenaar stopt.

Er zijn meer redenen om de ChristenUnie-SGP te 
overwegen. Dankzij onze inzet is er een verbod 
op woningsplitsing en verkamering. En met een 
zelfbewoningsplicht zorgen we dat woningen niet 
opgekocht kunnen worden door investeerders. 
We maken ook werk van een groene stad met een 
bijdrage om uw straat te vergroenen en kiezen 
voor 100% klimaatneutraal. En we willen een 
geluidsflitspaal op de Koningin Emmakade, om 
ronkende motoren en hardrijders te stoppen. Zo 
houden we het Zeeheldenkwartier een bruisende 
wijk, waar bewoners centraal staan.

En, heel belangrijk, onze nummer drie Elisa van 
Dam is trotse inwoner van het Zeeheldenkwartier. 

Nieuwsgierig geworden? 
Scan de QR-code. 

De ChristenUnie-SGP,  
zo’n gekke keus nog niet!

Judith Klokkenburg

Den Haag is de internationale stad van vrede en 
recht. Echter, zien we dat Den Haag ook de stad 
is van verdeeldheid en ongelijkheid. DENK strijdt 
voor een gemeente die werkt voor iedereen. 
Daarom zal DENK Den Haag zich inzetten voor 
gelijke kansen voor alle inwoners van Den Haag. 
Gelijke kansen in het onderwijs, gelijke kansen op 
zowel de woningmarkt als de arbeidsmarkt. De 

bestrijding van racisme en discriminatie zal een 
topprioriteit worden. DENK komt dan ook met een 
integrale aanpak tegen racisme en discriminatie.

Concrete maatregelen voor echte problemen. 
Er wordt meer geïnvesteerd in het onderwijs 
en in het creëren van meer stageplekken. De 
gemeente zet zich pro-actief in om meer (sociale) 
huurwoningen en koopwoningen te realiseren. Het 
OV wordt gratis voor kinderen en senioren. DENK 
lost het Afvalprobleem op door intensivering 
en sanctionering. ORACS zullen ook in het 
weekend worden geleegd en er zal meer worden 
gehandhaafd op bijplaatsingen. Alles voor een 
eerlijker, rechtvaardiger, en leefbaarder Den Haag.
 Ik roep u op om samen met DENK te strijden voor 
gelijke kansen. Voor een gemeente die werkt voor 
iedereen.

Stem op 14,15 of 16 maart 2022 op DENK!

verkiezingskatern ZEEHELDENNIEUWS
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Zeehelden is een fijne wijk in Den Haag. Een mix 
van winkels en restaurants, van bewoners met 
bewoners die zelf fijne initiatieven organiseren, 
zoals de Zeeheldentuin en het Zeeheldenfestival. 
GroenLinks kiest voor een duurzame samenleving 
waarin we solidair zijn met elkaar en met 
toekomstige generaties en waarin elke stem 
gehoord wordt. Want de stad maken we samen en 
Den Haag is van ons allemaal.

Wij kiezen voor een Groen, Gelijk en Kansrijk 
Den Haag. We kiezen voor eerlijke aanpak van 
de klimaatcrisis. We investeren in isolatie en 
zonnepanelen en helpen Zeehelden die hun 
energierekening niet kunnen betalen. We strijden 

voor betaalbaar wonen voor iedereen. We bouwen 
meer sociale en starterswoningen en stoppen 
de splitsing in steeds kleinere appartementen. 
Huisjesmelkers pakken we aan. Iedereen heeft 
recht op een groene en leefbare wijk. We investeren 
flink in bomen, fietspaden en schone lucht. We 
halen afval vaker op. Daarnaast mag je postcode of 
wie je bent niet uitmaken voor jouw kansen op goed 
onderwijs en werk. We bieden hulp aan mensen in 
armoede of schulden.

Als je ziet hoe het beter kan en je kent de 
oplossingen, dan ga je daar toch voor? Kies samen 
met ons voor menselijke, eerlijke en duurzame 
oplossingen.

De Haagse Stads-
partij heeft zich 
de afgelopen jaren 
ingespannen voor  
talloze bewoners-
initia tie ven in de 
wijk zoals de woon -
coöperatie in de 
Rogge veenstraat, het 
voedsel lokaal in de 
Witte de Withstraat, de Zeeheldentuin, MIAW en 
de Zeeheldenmarkt. De komende periode wordt 
de Hemsterhuisbrug weer draaibaar en gaat de 
gracht bij het Piet Heinplein weer open.

Het Zeeheldenkwartier is een prachtige en 
bruisende wijk waar geen grote ontwikkelingen 
te verwachten zijn, de nadruk moet volgens de 
Haags Stadspartij liggen op goed beheer van de 
woningvoorraad, handhaving van het beschermde 
stadsgezicht, de leefbaarheid, vergroening en 
verduurzaming. 

De woningvoorraad moet vooral betaalbaar 
worden. Geen short stay en hotels. Wij hebben 
samen met andere partijen gezorgd dat aan de 
splitsing van woningen en de verkamering een 
halt is toegeroepen. Verdere groei van horeca op 
de pleinen hoeft van ons niet. Coffeeshops beter 
verdelen over de stad en vaker afvalophaal. 

We willen minder auto’s in woonstraten, geen 
racebaans en max. snelheid terug naar 30 km., 
meer ruimte voor fietsers en meer speelplekken 
voor kinderen. Parkeren moet veel duurder 
worden. En de buurttuin in de Bazarlaan moet 
blijven. De versteende wijk moet groener worden 
met veel meer bomen.

Wij willen de burgerbegroting verder uitrollen in 
de stad. En extra budget voor kunst, cultuur en 
broedplaatsen voor kunstenaars.

Het Zeehelden kwartier 
met de levendige Prins 
Hendrikstraat is een 
mooi voorbeeld van hoe 
de betrokkenheid van 
onder andere bewoners 
en ondernemers 
ervoor kan zorgen 
dat een wijk kan (op)

bloeien. Toch kan de wijk veel beter. Want hoewel 
het een gemêleerde en gemoedelijke wijk is, zien 
we nog te weinig ontmoeting tussen verschillende 
wijkbewoners. ''Kinderen van ouders in de sociale 
woningbouw spelen op het Jennyplantsoen of 
het Bonbonplein en komen haast niet op Prins 
Hendriksplein'', aldus een betrokken bewoner.

De overconcentratie van coffeeshops en de daarmee 
gepaard gaande overlast vormt een probleem 

voor de wijk. De gemeente dient de coffeeshops 
beter te spreiden over de stad. Parkeerplekken 
die verdwijnen moeten gecompenseerd worden. 
Onderzocht moet worden of bewoners kunnen 
parkeren in parkeergarage Q-park aan de 
Elandstraat. De tarieven van parkeergarage De 
Zeeheld moeten omlaag. De nieuwe tram 16 mag 
het karakter van de wijk niet aantasten, geen 
geluidsoverlast veroorzaken en niet ten koste gaan 
van groen.

Het weren van doorgaand verkeer uit Centrum-
Noord zal een waterbedeffect hebben op de wijk. 
Er zal meer (omgeleid) autoverkeer zijn op onder 
andere de Waldeck Pyrmontkade, die nu al onveilig 
is door automobilisten die te hard rijden. De plannen 
voor Centrum-Noord moeten daarom worden 
herzien.

Parkeren:
De parkeerplaatsen nemen af, de parkeertarieven 
nemen toe. Afspraken over ondergrondsparkeren 
draait de gemeente eenzijdig terug. Hier is sprake van 
wanbeleid van de gemeente. Door veel pro-actiever 
te reageren kunnen we vanuit de gemeenteraad 
zorgen voor voldoende en betaalbaar parkeren.

Doorgaand verkeer:
Zeeheldenkwartier is nu een doorgangsgebied om 
vanaf de ‘ring’ naar het centrum te komen. Gevolg, 
veel te veel verkeer, dat ten koste gaat van de 

leefbaarheid. Een betere geleiding van het verkeer 
naar het centrum zorgt voor een veiliger en schoner 
Zeeheldenkwartier.

Vuilnis:
Het blijkt ook uit de gemeentelijke reacties vanuit het 
Zeeheldenkwartier op de vragen over ondergrondse 
afvalcontainers (orac): de gemeente sluit de ogen 
voor eigen falen. Oracs blijken tot veel zwerfvuil 
te leiden, worden niet vaak genoeg leeggemaakt, 
zorgen voor veel overlast. De gemeente plaatst 
extra oracs, zonder de problemen echt aan te 

pakken. Maar het kan wel: direct schoonmaken en 
vaker legen.

Horeca:
De horeca is belangrijk als ontmoetingsplek, er 
even tussenuit. De horeca liet al zien verantwoord 
met corona om te kunnen gaan. We zijn ervoor 
horeca te openen en open te houden, desnoods met 
aangepaste handhaving. Ook met de horeca open 
kunnen we Corona beheersen.

Meer informatie:  democratischeliberalen.nl 

DEMOCRATISCHE LIBERALEN:
VOOR EEN EERLIJKE RELATIE TUSSEN GEMEENTE EN BEWONERS.

Verbeter buurtpartcipatie 
Zeeheldenkwartier
Iedereen kent ons als pro-horeca partij, maar 
wij zijn tegen overconcentratie. Zowel van cof-
feeshops, belwinkels en ook van horeca. Daarom 
steunen wij de buurtbewoners rondom het Anna 
Paulowna plein in hun verzet zich tegen plannen 
voor een horecazaak met opbouw van twee etages. 

Buurtparticipatie in deze wijk moet sowieso beter. 
Bij de plannen voor de herinrichting van de o.a. de 
Zoutmanstraat, Vondelstraat en een van de deel 

Laan van Meerdervoort, voelen bewoners zich niet gehoord. Dat moet beter! In 
de Prins Hendrikstraat is horeca juist een verrijking. Dankzij onze inzet blijven de 
parkeerplaatsterrassen. We zetten in op het behoud van het Zeeheldenfestival. 

Na inzet van oud-wethouder De Mos wordt het Piet Heinplein ontkluist, nu wil 
Hart voor Den Haag onderzoeken of de gracht tussen de Koningin Emmakade 
en Waldeck Pyrmontkade in ere kan worden hersteld. Tussen de Noordwal en 
de en Laan van Meerdervoort ontstaat dan ruimte voor een ondergrondse 
parkeergarage. Voordat in 1868 de aanleg van het Zeeheldenkwartier begon, 
stonden er in dit gebied diverse molens. Even buiten het Zeeheldenkwartier, wil 
Hart voor Den Haag bij De Verademing, een replica van één van die verdwenen 
molens zien en zal initiatieven daartoe stimuleren.

Den Haag heeft recht op een eerlijk gemeentebestuur. Oprechte politiek en uitvoering. De politiek heeft hier de belangrijke rol toe te zien dat 
B&W en de ambtenaren de afspraken nakomen. Een paar feitelijk eenvoudige zaken:

ZEEHELDENNIEUWS verkiezingskatern
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De PvdA knokt voor een klimaatneutrale stad 
waar we betaalbaar en goed kunnen wonen 
in een schone en veilige wijk. Elke bewoner in 
elke wijk moet dezelfde kansen krijgen, ook 
in het Zeeheldenkwartier. En ondanks dat het 
Zeeheldenkwartier nu een diverse wijk vol met 
initiatief is, heeft de wijk ook overlast. 

Ten eerste de woningnood; dat is onze hoogste 
prioriteit. We bouwen meer woningen rondom 
de stations, in de Binckhorst en Zuidwest. 
Huisjesmelkers en beleggers die te hoge huren 
vragen, pakken we stevig aan. Een woning 
kopen is er ook zelf wonen. We introduceren 
een verhuurvergunning met eisen aan goed 
verhuurderschap en breiden de pandbrigade uit 
om woon-misstanden tegen te gaan. 

Sociale huurwoningen knappen we op en verduur-
zamen we.

Daarnaast ervaren sommige mensen overlast van 
coffeeshops, geparkeerde auto's, fietsen en horeca. 
Coffeeshops gaan we beter spreiden. We verhuizen 
dus coffeeshops van het Zeeheldenkwartier naar 
andere wijken. 

Fietsen, wandelen, OV-gebruik en duurzaam 
deelvervoer stimuleren we zodat mensen de auto 
vaker laten staan. We hanteren een maximum 
van twee parkeervergunningen en maken de 
tweede vergunning duurder. We vervangen 
parkeerplaatsen voor groen, fiets- of speelplekken. 
In woonwijken wordt de standaardsnelheid 30 km 
p/u. Horeca in de wijk is prettig, maar we zijn niet 
voor uitbreiding.

INL Den Haag geeft 
Zeeheldenkwartier terug!
Zeeheldenkwartier heb ik de afgelopen 30 jaar 
zien ontwikkelen tot een hippe buurt waar mensen 
graag willen wonen. De diversiteit in het kwartier is 
groot en daardoor een mooi voorbeeld voor andere 
wijken in onze stad. INL Den Haag een nieuwe 
Haagse partij wil de bewoners en de ondernemers 
meer zeggenschap geven over de ontwikkeling van 
het kwartier.  In het verleden is er geëxperimenteerd 
met een burgerbegroting, gemeente Den Haag 
heeft als facilitator onvoldoende bijgedragen dat 
het een succes zou worden. 

INL Den Haag wil met de bewoners, ondernemers 
en de scholen de eerste wijkdemocratie opzetten, 
zodat er samen wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van de wijk waarbij de leefbaarheid in alle facetten 
groeit. De mensen maken de stad en de gemeente 
faciliteert de behoeften. 

We willen veel meer ruimte geven voor 
kunst en cultuur in de stad en willen met het 
Zeeheldenkwartier en het Regentessekwartier 
bekijken of er à la Montmartre een openlucht 
werkplek voor kunstenaars kan worden gestart. 
Het zou een maandelijks terugkerend event 
kunnen zijn.  

De horeca is in het Zeeheldenkwartier niet meer 
weg te denken. Het brengt het kwartier samen. Door 
onze plannen om de lokale economie te versterken 
brengen we woon- en ondernemersgenot in balans.

Partij voor de Dieren 
kiest voor groener 
Zeeheldenkwartier

Het Zeeheldenkwartier kan groener! 
De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor de 
natuur. Helaas is de realiteit het tegenovergestelde. 
Bomen worden nog steeds op grote schaal gekapt. 
Waar auto’s staan kunnen geen kinderen spelen, 
waar tegels liggen kunnen geen bloemen bloeien 
en in gekapte bomen kunnen geen vogels leven. 

De Partij voor de Dieren wil dat Den Haag een 
fijne plek is om te wonen voor mens en dier. Hier 
kunnen we samen voor zorgen door steen in het 
Zeeheldenkwartier te vervangen door groen, 
bijvoorbeeld door de aanleg van geveltuinen. 
Verder houden we de stoep vrij voor voetgangers 
en rolstoelgebruikers. Vaak worden fietsen overal 
op de stoep geplaatst. Dit pakken we aan door 
meer fietsnietjes te plaatsen. Ook moet er flink 
worden geïnvesteerd om slecht geïsoleerde huizen 
te verduurzamen en daken vol te leggen met 
zonnepanelen. 

Zo leveren we als Den Haag een bijdrage aan het 
tegengaan van klimaatverandering. De gemeente 
moet zelf het goede voorbeeld geven door haar 
eigen gebouwen te isoleren, de auto te laten staan 
en plantaardiger te eten. De Partij voor de Dieren 
wil zo bijdragen aan een betere wereld, beginnend 
in het Zeeheldenkwartier.

Pak overconcentratie 
coffeeshops nu echt aan!

Verhalen van de straat naar de raad brengen: dat 
is wat de Haagse SP doet. In het IJspaleis klonken 
de verhalen van bewoners die overdonderd zijn 
door grootscheepse sloopplannen, waar zij niet 
over mochten meebeslissen. Van huurders die 
de energierekening niet kunnen betalen en van 
thuiszorgmedewerkers die van hot naar her 
moeten fietsen, amper tijd hebben voor een praatje 
en steeds meer collega’s zien afhaken.

Uit die verhalen blijkt dat bewoners snakken 
naar een stadsbestuur dat hen hoort en ziet. 
Voor het Zeeheldenkwartier betekent dit onder 
andere dat er eindelijk een oplossing komt voor 
de overconcentratie van coffeeshops in de wijk. 
De SP heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt 
voor een betere spreiding over de stad. Wij deden 
onder andere het voorstel om de criteria voor de 
vestiging van een coffeeshop aan te passen. Door 
deze strenge criteria kunnen coffeeshops die 
willen verplaatsen nu namelijk geen kant op. 

Ondanks de steun van de burgemeester werd het 
voorstel echter geblokkeerd door de VVD en Hart 
voor Den Haag/Groep de Mos. Hoog tijd om dit na 
de verkiezingen nu wel voor elkaar te krijgen.

Een klimaatneutraal Zeeheldenkwartier zonder overlast

PVV
Veel problemen in onze 
stad zijn een direct 
gevolg van overbevolking 
of worden daardoor 
versterkt. De afgelopen 
collegeperiode kwamen 
er 28.000 immigranten 
bij in Den Haag. Deze 
enorme instroom zorgt 
voor overlast en zet de 
leefbaarheid en het woongeluk in veel wijken onder 
druk. Den Haag kent prachtige parken en veel groen 
waar onze mensen eindeloos kunnen genieten van 
de buitenlucht. Wat ons betreft dragen wij ook aan 
de volgende generaties deze mooie stad met al 
zijn groen over. De linkse partijen willen Den Haag 
klimaatneutraal maken en alle wijken van het gas 
afkoppelen onder het mom van groen en duurzaam. 
Tegelijkertijd willen ze de komende jaren Den Haag 
laten groeien met nog eens 100.000 inwoners. 
Dat gaat niet samen. De natuur is gebaat bij 
ruimte, rust en regelmaat. Juist door de stad te 
beschermen tegen verdichting bewijzen we de 
natuur in Den Haag een dienst. Maar niet alleen de 
natuur is de dupe van ongeremde bevolkingsgroei. 
Ook de (lhbti)-emancipatie staat onder druk. Veel 
immigranten brengen een cultuur mee die niet 
strookt met onze westerse normen en waarden. 
Als u hecht aan een groene, leefbare stad waar 
progressieve waarden gewaarborgd zijn, dan kunt 
u het beste op de PVV stemmen.
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De gemeenteraadsverkiezing is op 16 maart 2022. 
Deze verkiezing is eens in de 4 jaar. De bewoners 
van Den Haag kiezen dan wie er in de gemeenteraad 
komen.

Wanneer en waar kunt u stemmen?
De gemeenteraadsverkiezing is op woensdag  
16 maart 2022. U kunt ook al stemmen op maandag 
14 en dinsdag 15 maart. De meeste stembureaus zijn 
open van 7.30 uur tot 21.00 uur. 

In het Zeeheldenkwartier zijn 5 stembureau’s:
Heldenhoek, Elandstraat 88 (14, 15 en 16 maart)

En op 16 maart:
Beeld en Geluid, Zeestraat 82 
De Tempel, Prins Hendrikstraat 39
ISS, Kortenaerkade 12
Zeeheldentheater, Trompstraat 342

Kijk op stembureausindenhaag.nl voor actuele 
informatie.

Wie mogen stemmen?
U mag stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezing 
als u aan een aantal voorwaarden voldoet:
• U bent op 16 maart 2022 18 jaar of ouder.
•  U staat op 31 januari 2022 bij de gemeente Den Haag 

ingeschreven. Bent u na 31 januari ingeschreven,  
dan mag u niet in Den Haag stemmen.

•  U bent Nederlander of u heeft de nationaliteit van 
een andere lidstaat van de Europese Unie. Of u 
woont 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland.

•  U heeft kiesrecht.

Stempas
Als u mag stemmen krijgt u een stempas thuis-
gestuurd. U ontvangt uw stempas uiterlijk 2 maart 
2022.

Heeft u geen stempas ontvangen, bent u deze kwijt 
of is deze erg beschadigd? Dan kunt u een nieuwe 
stempas aanvragen. Uw oude stempas is dan niet 
meer geldig. Het aanvragen van een nieuwe stempas 
kan vanaf 2 maart tot en met 11 maart 2022 17.00 uur.

Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.
U heeft uw stempas én een identiteitsbewijs nodig 
om te mogen stemmen.

Een identiteitsbewijs is:
•  een Nederlands paspoort, ID-kaart, rijbewijs  

of vreemdelingendocument
•  een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een 

ander EU-land of uit Noorwegen, Zwitserland (geen 
Zwitsers rijbewijs), Liechtenstein of IJsland

U kunt stemmen met uw identiteitsbewijs als dat op  
16 maart 2022 niet meer dan 5 jaar verlopen is.  
Kijk bij ‘geldig tot’ op uw identiteitsbewijs. Alle data 
vanaf 17 maart 2017 zijn goed.

Iemand anders voor u laten stemmen
Kunt of wilt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt 
u een andere kiezer vragen om namens u te stemmen. 
U moet daarvoor een ‘volmacht’ geven aan die 
persoon. Meer informatie vindt u op de pagina Iemand 
anders voor u laten stemmen.

Coronamaatregelen op de stembureaus
Om te zorgen dat alle kiezers veilig kunnen stemmen, 
gelden er coronaregels op de stembureaus. Houd op 
het stembureau altijd genoeg afstand van anderen.  
En volg de aangegeven looproutes.

gemeenteraads- 
verkiezing 2022

Links, rechts, midden.
Uw stem telt!

Breng uw stem uit bij een locatie in uw buurt.

Gelegen aan de rand van de Haagse binnenstad 
is het Zeeheldenkwartier. Een historische wijk 
met prachtige jugendstilpanden en tal van 
speciaalzaken met bijzonder aanbod, waaronder 
een groot aanbod van duurzame producten en 
diensten. 

Een mooie wijk die steeds populairder wordt, 
maar waardoor ook steeds hogere huren gevraagd 
worden voor woningen die dat niet waard zijn. Een 
groot gebrek aan betaalbare kamers/woningen 
voor studenten, starters of doorstromers.

50PLUS Den Haag ziet helaas ook andere zaken 
die beter kunnen en moeten: een “Dendertram” 
die zorgt voor trilling en schade aan huizen of 
een hoge concentratie aan coffeeshops waardoor 
bewoners zich vaak niet veilig voelen in en om hun 
huis, waar ze worden uitgescholden of bedreigd 
en waar kinderen niet kunnen spelen door hard 
racende auto’s.

Bomenkap die niet helpt bij de toenemende 
hittestress en wateroverlast of beplanting bij 
de fontein aan de Groot Hertoginnelaan, die 
ongewenste bezoekers aantrekt.

Maar 50PLUS ziet ook de fantastische inzet van de 
bewoners, ondernemers en bewonersorganisatie 
Zeeheldenkwartier en wil dit graag continueren 
en ondersteunen. Essentieel is het betrekken 
van bewoners en de bewonersorganisatie bij 
herinrichting van de wijk of voordat er besluiten 
worden genomen over bouwplannen of verkoop 
van grond en historische panden aan investeerders

50PLUS Den Haag: “verstandig, genuanceerd en 
realistisch.”

De Haagse VVD is 
trots op onze mooie 
Haagse wijken, zoals 
het Zeehelden-
kwartier, maar het 
kan nóg mooier. 

Door geparkeerde 
auto’s naar onder-
grondse parkeer-

garages te verplaatsen ontstaat er ruimte om de 
versteende straten te vergroenen. Daarom willen 
we onderzoeken of dat bijvoorbeeld onder het Anna 
Palownaplein kan. Om nog meer ruimte te maken 
op straat, moeten fietsen ook inpandig kunnen wor-
den gestald, zoals op de Zoutmanstraat. Daarnaast 
knappen we bij de vergroening de straten zelf op, 
met meer oog voor fietsers en het openbaar ver-
voer, zodat het verkeer veiliger wordt. 

Om de leefbaarheid te versterken wil de Haagse 
VVD minder coffeeshops in de wijk. We staan 
open voor alle mogelijke opties: verplaatsing, 
verspreiding, stoppen óf uitkopen. Daarnaast was 
verkamering en splitsing een groot probleem voor 
de wijk, maar dankzij de VVD is daar de afgelopen 
periode een verbod op gekomen. Sommige partijen 
willen dat terugdraaien, maar wij willen dit de 
komende jaren juist handhaven. 

We willen samen met de 
mensen in de wijk aan de 
slag. 

Het Zeeheldenkwartier blijft 
goed, wordt beter!

Het Zeeheldenkwartier blijft goed,  
wordt beter 

ZEEHELDENNIEUWS verkiezingskatern
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Er komen verspreid door 
de hele stad 25 nieuwe 
afvalcontainer- of ORAC- 
tuintjes bij de komende 
maanden. Dit is het 
resultaat van een 
succesvolle pilot vorig jaar 
in de stadsdelen Segbroek, 
Escamp en Centrum. 

Een container tuintje zorgt 
voor beplanting direct om 
een ondergrondse rest-
afval container (ORAC)  
en dit is zo bevestigd  
dat de container nog 
steeds zonder problemen 

geleegd kan worden door de gemeente. Uit de pilot is gebleken dat de tuintjes zorgen 
voor meer groen in de straat maar ook voor minder afval dat op de stoep bij en naast  
de ORAC wordt gezet.

‘Bijplaatsingen zijn een grote bron van ergernis voor de inwoners van Den Haag. Heel 
begrijpelijk en als gemeente doen we er alles aan om dat te bestrijden maar voorkomen is 
natuurlijk altijd beter. Mensen zetten hun afval zelden tegen of in het groen, dus het werkt 
om zo de stad groener, schoner en aantrekkelijk te maken’, zegt wethouder Liesbeth van 
Tongeren die verantwoordelijk is voor het legen van de ORAC’s. ‘Daarmee is dit een goede 
aanvulling op alle inspanningen om de stad schoon te houden.’

Voor deze nieuwe containertuintjes gaat de gemeente ook op zoek naar ‘coaches’ of 
‘ambassadeurs’; de gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en voor het groot 
onderhoud maar voor ieder tuintje wordt er een beroep gedaan op omwonenden om de 
planten water te geven en te snoeien en af en toe het zwerfvuil dat er mogelijk tussen 
komt te liggen op te ruimen. De containercoaches hebben ook een sleutel om een 
verstopping in de container te verhelpen en ze hebben een hotline naar de afdeling 
vuilophaal. Wethouder Van Tongeren is blij met deze samenwerking tussen de gemeente 
en de wijk ‘De pilot heeft al geleerd dat er overal betrokken omwonenden zijn die deze 
taak graag op zich nemen en zo hun buurt schoner en groener maken.’

In november 2021 nam de gemeenteraad van Den Haag een motie van Groen Links aan 
om het aantal containertuintjes uit te breiden en het college maakt hier nu extra budget 
voor vrij zodat deze uitbreiding in het eerste kwartaal van 2022 tot stand kan komen.

Nieuwe containertuintjes in alle stadsdelen van Den Haag

11 April starten de werkzaamheden voor de 
nieuwe tram 16. Op dinsdag 1 februari was er 
in Theater De Nieuwe Regentes nog een goed 
bezochte bewonersbijeenkomst waar verant-
woordelijk wethouder Robert van Asten tekst

en uitleg gaf over o.a. trillingen door de 
nieuwe zwaardere tram. Op denhaag.nl/
tramlijnen kunt u veel informatie vinden over 
het werk met veel impact voor de wijk inclusief 
de op die avond gehouden presentatie.

Werkzaamheden kademuur 
Noordwal en Hemsterhuis-
brug gaan beginnen

Na enige vertraging begint de gemeente dit voorjaar dan toch echt met 
de renovatie van de kademuur van de Noordwal en het weer draaibaar 
maken van de Hemsterhuisbrug. De bouwwerkzaamheden starten op 
11 april. Ter voorbereiding hierop worden binnenkort de bomen langs 
de kade gekapt, moeten de recreatieboten een ander plekje vinden en 
wordt er een informatiemoment georganiseerd. 

Kap van bomen is nodig
Helaas kunnen de bomen aan de Noordwal niet blijven staan tijdens  
de werkzaamheden. Daarom worden ze uiterlijk half maart gekapt.  
15 maart start immers het broedseizoen. De kapvergunning is al 
verleend. Na de werkzaamheden worden 18 nieuwe bomen geplant.

Haal uw bootje op tijd weg
De recreatieboten die langs de Veenkade zijn afgemeerd, kunnen 
tijdens de werkzaamheden niet blijven liggen. Daarom wordt er 
binnenkort een afmeerverbod ingesteld. Bent u eigenaar van een van 
de bootjes? Verplaats deze dan tijdig. De bootjes die niet op tijd zijn 
verplaatst, worden door de gemeente verwijderd. De kosten hiervoor 
worden doorberekend aan de eigenaren.

Informatiemoment
Eind maart organiseert de gemeente een informatiemoment, samen 
met de aannemer van de werkzaamheden. De aannemer geeft dan 
meer informatie over de planning en uitvoering van het werk, de 
omleidingsroutes en de gevolgen voor de bereikbaarheid en het 
parkeren. Direct omwonenden en belangenorganisaties ontvangen per 
post een uitnodiging voor dit informatiemoment.

Meer weten?
Heeft u vragen over dit project of wilt u een uitnodiging voor  
het informatiemoment ontvangen? Bel dan met omgevingsmanager 
Jeroen Spanjer op nummer 070-7525597 of stuur een e-mail naar 
kademuren@denhaag.nl. 

Werkzaamheden Piet Heinplein van start 
in februari
Op maandag 14 februari starten de voorbereidingen voor de herinrichting van het Piet Heinplein. 
Tijdens deze periode realiseert de aannemer de verkeersmaatregelen voor fase 1. Aansluitend 
op deze voorbereidende werkzaamheden, beginnen op 7 maart de hoofdwerkzaamheden. De 
aannemer begint dan met het vervangen van de Anna Paulownabrug en het openmaken van het 
Piet Heinplein.

Voorbereidende werkzaamheden (fase 0)
In fase 0 gaat de aannemer aan de slag met de 
voorbereidende werkzaamheden voor fase 1. Het 
gaat hierbij om het verleggen van de rijstrook in de 
richting van de Prinsessewal naar de Hogewal. Dit 
werk heeft weinig consequenties voor het verkeer. 
Alleen het autoverkeer in de richting van de 
Prinsessewal naar Hogewal is dan tijdelijk niet 
mogelijk, zij worden omgeleid via de Torenstraat, 
Vondelstraat, Elandstraat, Waldeck Pyrmontkade en 
Laan van Meerdervoort. Fietsers worden omgeleid 
via Toussaintkade. Zie ook omleidingskaart.
Tegelijkertijd gaat Stedin aan de slag met het 
verwijderen van een verouderde leiding in de 
Elandbrug.

Hoofdwerkzaamheden - fase 1
Op maandag 7 maart start fase 1. Dat betekent dat de Anna Paulownastraat wordt afgesloten en dat de 
aannemer begint met het inrichten van het bouwterrein. Tot oktober zijn zij dan bezig met het vervangen 
van de Anna Paulownabrug, het openmaken van het Piet Heinplein en het aanbrengen van de tijdelijke 
overkapping en damwanden. 

Planning 
Het totale werk vindt plaats tussen 14 februari 2022 tot en met het najaar van 2023. 

Fase 0 Voorbereiding 14 februari 2022 t/m 4 maart 2022

Fase 1
Vervangen Anna Paulownabrug en openmaken Piet 
Heinplein

07 maart 2022 t/m oktober 2022

Fase 2
Vervangen Elandbrug, aanleggen nieuwe kade en 
inrichten Piet Heinplein

Oktober 2022 t/m najaar 2023

TEKST EN FOTO'S GEMEENTE DEN HAAG

gemeentewerken
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  " 

De Waldeck Pyrmontkade is, evenals de Koningin  Emmakade, doorlopend een 
racebaan. De Bewonersorganisatie heeft meerdere keren bij de gemeente 
aangedrongen op het plaatsen van camera’s. Dat heeft één camera opgeleverd. Die 
staat nu nog rijrichting Scheveningen maar binnenkort komt er een tweede camera 
rijrichting stad, op een mooie open plek op het Sweelinckplein zodat automobilisten 
hem goed kunnen waarnemen.

Dus even de voet van het gaspedaal en daarna weer lekker doorgassen. Daar zijn de 
bewoners van het stuk weg tussen de Veenkade en de Laan van Meerdervoort niet mee 
geholpen. Maar ja, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam had voor de wegen in zijn stad 
vijftig camera’s aangevraagd en hij kreeg er maar vier. De gemeenten gaan daar namelijk 
niet over: dat is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie. 

Waar de gemeente wel over gaat zijn stoplichten. Op dezelfde Waldeck Pyrmontkade/
Koningin Emmakade staan stoplichten voor voetgangers bij de voetgangersoversteekplaats 
tussen de Prins Hendrikstraat en de Weimarstraat. Daar is het oppassen geblazen. Als je 
niet plat wordt gereden door de voorbijrazende auto’s, fietsers en scooters loop je het risico 
onder de tram terecht te komen. Want als het stoplicht voor de voetgangers op groen staat, 
mag de tram gewoon doorrazen. Je krijgt dan nog wel een extra waarschuwing door 
middel van knipperende oranje verkeerslichten, maar daar heb je niet zoveel aan als je al 
bijna op de tramrails staat. 

Het is op zijn zachts uitgedrukt een verwarrende situatie en toch eenvoudig op te lossen. 
Bij de HTM zeggen ze dat het een veilige voetgangersoversteekplaats is, maar misschien 
kan een verkeersdeskundige daar iets over zeggen voordat er ongelukken gebeuren. 

Of is dit misschien een gevalletje van rivaliteit tussen de verkeersdeskundigen van de 
gemeente en de verkeersdeskundigen van de HTM? Want vermoedelijk gaat de gemeente 
over de voetgangersoversteekplaatsen van het verkeer en de HTM over die van de tram. 

Dwight J.

schrijnend FOTO WYBE VAN DE KUINDER

de zeeheld

De jaarlijkse marketing carrousel om van zorgverzekering te veranderen 
was voor mij de aanleiding om eens bij PHP tandartsen aan het Prins 
Hendrikplein - hoe origineel kan je zijn - binnen te lopen. Wat betekent deze 
tandarts voor onze wijk?

Ik sprak de eigenaar, een van origine Zweedse tandarts, Julius Segersteen. Hij nam 
in 2017 de oude MID-praktijk over. Dat ging niet zonder zorgen. Veel patiënten 
bleken gevlogen en bij sommige patiënten die bleven was herstelwerk nodig. Met 
wat flyers in het begin begon een gestage groei van patiënten; laagdrempelig en 
zonder kieskeurig te zijn in de selectie. De meeste nieuwe inschrijvingen komen uit 
de wijk aanwaaien via mond-tot-mondreclame en/of de website. Er zijn veel expats 
en jongeren in de wijk en dat betekent ook dat patiënten na een tijdje verhuizen. 
Maar de groei van de praktijk zit er goed in. Julius heeft de praktijk het afgelopen 
jaar uitgebreid tot 6 tandartsen en 6 mondhygiënisten met assistenten. Kennelijk is 
men erg tevreden over de geleverde kwaliteit.

De ploeg koestert een wijkgebonden, bijna huiselijke sfeer en wil echt wat voor de 
wijk betekenen. De naam ‘BIZZ’ doet geen belletje rinkelen, maar een open 
spreekuur tijdens het Zeeheldenfestival is vaste prik en er wordt regelmatig in de 
wijk gegeten en van de gezelligheid in de wijk genoten. Een groep die gepast druk 
is en waar op zijn tijd ook lekker wordt gelachen. Voor de suggestie om er ook te 
zijn voor mensen met een kleine portemonnee staat men open. Kortom geen steriele 
uitstraling, maar pogingen om in een vertrouwde omgeving van meerwaarde te 
kunnen zijn. 

PHP Tandartsen
Prins Hendrikplein 8
2518 JA Den Haag

 070 352 4955
 phptandartsen.nl

TEKST EN FOTO  GIJS VAN GINNEKEN

KIES-KEURIGE ZEEHELD
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<advertorial>

Wijkz 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

Maandag:
Buurtinloop  9.00 tot 16.00 uur
Yoga  9.30 tot 10.30 uur
Gymnastiek 55+  12.30 tot 13.15 uur
Buurtmaaltijd  inloop 16.00 uur met Livemuziek

Dinsdag
Buurtinloop  9.00 tot 16.00 uur
Handwerken  9.30 tot 12.00 uur
Bingo maandelijks vanaf januari 2022

Woensdag
Buurtinloop  9.00 tot 16.00 uur
Buurtontbijt  9.30 tot 11.30 uur met Live muziek
Country Line-dance  12.00 tot 12.45 uur
Kinderclub 6 t/m 12 jaar  13.00 tot 15.00 uur;  

vooraf aanmelden

Tienerclub 12 t/m 14 jaar 16.00 tot 17.30 uur
Zumba 19.00 tot 20.00

Donderdag
Buurtinloop 9.00 tot 16.00 uur
Stoel Yoga 10.00 tot 11.00 uur
Sjoelen 13.30 tot 16.30 uur
Buurtmaaltijd inloop 16.00 uur met Livemuziek
Judo beginners 18.00 tot 19.00 uur
Judo gevorderden 19.00 tot 20.00 uur

Vrijdag
Buurtinloop 9.00 tot 16.00 uur
Gymnastiek 55+  9.00 tot 09.45 uur
Gymnastiek 55+  10.15 tot 11.00 uur
High Tea  om de 3 weken van  

14.00 tot 15.30 uur
Rommelmarkt  laatste vrijdag van de maand  

van 9.00 tot 15.00 uur

Zaterdag
Marokkaanse mannengroep 15.00 tot 17.00 uur
Soos jeugd 14+ 16.00 tot 18.00 uur

Zondag
Pannenkoeken  elke 3de zondag van de maand 

van 13.00 tot 16.00 uur
  De eerstvolgende pannen-

koekendag is zondag 16 januari

Activiteitenladder Heldenhoek 2022

Klinkers in plaats van asfalt
Bewonersorganisatie, Ondernemingsvereniging, 
de petanque community en ondernemers van het 
Prins Hendrikplein, Zoutmanstraat en een aantal 
bewoners hebben hun zorgen geuit over de 

invulling van het Prins Hendrikplein. Dit, om de 4 x 2 ingangen te behouden en de 
huidige beplanting met volwassen eiken, tulpenbomen, rozenperken en 
taxushagen in stand te houden. Terecht.

Maar er is nog een zorgenpunt in de plannen. Op zich is het goed om de verbinding van 
Prins Hendrikstraat naar de Piet Heinstraat goed aan te pakken met een autoluw gebied. 
Maar het bijzondere is: Dit autoluwe gebied lijkt een brede asfaltweg te worden!

De eerste communicatie over de plannen was veelbelovend met een fijne tekening met 
veel groen, en bomen in de Zoutmanstraat. Er was ook een schetsontwerp, met 
klinkerbestrating en natuursteen. In het huidige plan is er nu geen sprake van bomen en 
klinkers en ligt er asfalt. Heel veel asfalt. Aan weerzijden van de Zoutmanstraat ongeveer 
een meter meer. En de stoepen worden niet of nauwelijks breder. Dat is niet de upgrade 
waarover gesproken is. 

Bewoners van de Zoutmanstraat hebben in een brief aan wethouder van Asten aandacht 
gevraagd voor de brede asfaltvlakte in de Zoutmanstraat. In de plannen wordt de straat 
weliswaar autoluw, maar door verbreding van het tramgedeelte en de fietsstrook wordt 
zeker de helft van de parkeerruimte aan weerszijden asfalt, daar waar nu nog straatstenen 
liggen. In de brief vragen de bewoners om klinkerbestrating toe te passen. Voor een 
autoluw gebied en winkelgebied is dat veel logischer en ook milieutechnisch is dat 
beter, als het bijvoorbeeld gaat om waterafvoer en het tegengaan van hitte in de stad. 
Bovendien is het snelheidsremmend voor het nog aanwezige verkeer.

Elders in de stad zie je ook de combinatie van tram en klinker- of natuurstenen bestrating, 
zeker in een winkelgebied. Voor de Zoutmanstraat die de verbinding gaat vormen tussen 
de Piet Heinstraat en Prins Hendrikstraat is dit een logische ruimtelijke inpassing.

Of zoals eerder in het Zeeheldennieuws van 8 april 2021 stond: ‘Een andere zorg die in 
enkele reacties wordt genoemd gaat over de inrichting van de Zoutmanstraat. In de 
plannen wordt het wegdek van stoep tot stoep geasfalteerd waarbij er geen plek is voor 
bomen. Dat leidt tot “een brede asfaltvlakte” wat in de zomer tot “hittestress” zou kunnen 
leiden.’



<advertorial>

Beste lezers, jullie hebben de verlichte kerstboom op het Prins Hendrikplein wel  
gezien en kennen vast ook het Mosselfeest en Aspergefeest in de Piet Heinstraat,  
de Flagshipmarkets in de Prins Hendrikstraat en plein, Designkwartier, Proef de 
Wijk of de Zeeheldenmarkt, de bloembakken aan lantaarnpalen, de groenbakken  
in de Zoutmanstraat? Wisten jullie dat zonder de Ondernemersvereniging BIZ  
Zeeheldenkwartier, hierna te noemen als BIZZ, dit alles er niet zou zijn geweest? 
Daarnaast nog een aantal wapenfeiten die de BIZZ samen met de Bewonersorga- 
nisatie de Groene Eland voor mekaar heeft gekregen: het behoud van Parkeergarage  
de Zeeheld voor de wijk, betere branchering, actieve aanpak van hondenpoep  
en meldpunt graffiti bij de gemeente, de wifi bank en de jeu-de-boules baan op  
het Prins Hendrikplein.

Vereniging BIZ Zeeheldenkwartier  
is in 2012 ontstaan uit de Ondernemersverening Zeehel-
denkwartier die in 2004 is opgericht door ondernemers 
voor ondernemers. Met de bedoeling om samen de 
krachten te bundelen en de ondernemersstraten verder 
te versterken met een bijzonder aanbod van food, vintage, 
design en (re)creatieve bedrijven, huisartsen, apothekers, 
makelaars, naast elkaar in het hart van de wijk. En het 
Zeeheldenkwartier aantrekkelijk, groen, autoluw en goed 
verlicht te maken door gezamenlijke investering van alle 
ondernemers en de gemeente in de verbetering van de 
fysieke kwaliteit van de openbare ruimte en leefklimaat. 
Zo wil de BIZZ het meest duurzame en aantrekkelijke 
winkelgebied worden van Den Haag, naast de binnenstad 
en de Fred. 

Nu zullen jullie wel denken, dat komt toch allemaal van-
zelf? Helaas werkt dat niet zo. Meestal gaat er een strijd 
aan vooraf voordat iets voor mekaar komt. Ook benieuwd 
wie de mensen zijn die in een ondernemersvereniging 
besturen in hun vrije tijd? En wat doen ze in het dagelijkse 
leven? En waarom is hij/zij bestuurslid? Lees over deze 
Zeehelden aan de hand van 4 vragen…

Wie ben je en wat doe je?  
‘Ik ben Milan Roda. In 2018 heb ik samen 
met mijn vrouw Ouarda de kantoor-
boekwinkel Roda geopend in de Piet 
Heinstraat. Een half jaar later is mijn 
broertje Laszlo erbij gekomen om ons 
hierin te ondersteunen. Samen hebben 
wij hier een leuke familie zaak neergezet 
waarin ook onze moeder graag mee-
helpt. Ik run nu al zeker  
3 jaar de zaak en doe dit met veel liefde. 
Persoonlijk vind ik het erg leuk en  
afwisselend werk en ik ben echt van  
het Zeeheldenkwartier gaan houden.’

Jouw persoonlijke motivatie  
waarom jij in het bestuur zit? 
‘Doordat ik met mijn zaak in de Piet 
Heinstraat ben gestart heb ik mogen ken-
nismaken met het Zeeheldenkwartier en 
de bijhorende ondernemers en buurtge-
noten. Het gevoel van samenhorigheid en 
de formele en informele gezelligheid die 
erbij kwam kijken gaf mij gelijk het gevoel 
dat ik hier thuishoorde. Door de vele 
uitdagingen die de komende jaren plaats 

zullen vinden in het Zeeheldenkwartier 
is de buurt gebaat bij een BIZZ die voor 
alle ondernemers en ook buurtbewoners 
zijn stinkende best doet om alles in goede 
banen te leiden. Ik voel mij erg betrokken 
met de wijk en zal dan ook mijn volle 100 
procent geven om mijn functie zo goed 
als ik kan uit te voeren.’

Hoe zie jij onze buurt over vijf jaar?  
‘De komende jaren gaat er veel veran-
deren in het Zeeheldenkwartier. We 
staan voor de grote uitdaging om alle 
ondernemers te kunnen helpen waar 
wij kunnen. Ik hoop dat de wandel-
promenade in de Zoutmanstraat echt 
een aanwinst wordt waardoor wij een 
uniek winkelgebied worden in Neder-
land. Waar ik persoonlijk heel veel van 
verwacht is de verbouwing van het Piet 
Heinplein die op de planning staat. De 
combinatie van deze verbouwing en het 
idee dat je dadelijk met een sloep/boot 
het Zeeheldenkwartier kan bereiken lijkt 
mij echt waanzinnig. Kortom, er staat 
een grote uitdaging op ons als onderne-

mers te wachten ten opzichte van alle 
verbouwingen en wij verheugen ons zeer 
om daar bij te kunnen helpen.’

Wat zijn jouw favoriete plekjes 
in het Zeeheldenkwartier?  
‘Ik vind het lastig om specifiek een paar 
favoriete plekjes te benoemen, zonder 
andere ondernemers te kort te doen, 
maar Bali Huisje heeft heerlijke saté en 
Bintang. Alle winkeltjes in zowel de Piet 
Heinstraat als de Prins Hendrikstraat 
zijn uniek op hun eigen manier en daar-
om kom ik daar graag. In het bijzonder 
vind ik ’s zomers op ons mooie plein een 
biertje drinken bij Grand Cafe Victoria of 
Gastropub & Brouwerij Van Kinsbergen 
met vrienden of familie een groot genot. 
Een broodje eten bij Maxima behoort 
ook tot mijn vaste bezigheden, en de 
supermarkt Mikros bezoek ik vaak voor 
mijn boodschappen. Zoals ik net al zei 
doe ik vele ondernemers te kort door ze 
niet te noemen, maar ook deze dragen 
echt hun steentje bij aan de sfeer in onze 
mooie wijk.’

Milan Roda 
‘ Ik hoop dat de  
wandelpromenade  
Zoutmanstraat  
echt een aanwinst 
wordt’

 Wie ben je en wat doe je?  
Henk Boenders, DGA Algrafisch Service 
bedrijf BV, sinds 1973. Een breed geori-
enteerde autodidact. Uit Rotterdamse 
ouders geboren in de Lange Niezel op de 
Amsterdamse Wallen, maar opgegroeid 
in de Jordaan en de zomers met de hele 
familie in pension op Scheveningen 
totdat er verhuisd werd naar Den Haag: 
Moerwijk, Morgenstond, Regentes, Zee-
heldenkwartier, met een kleine tussen-
stop in Delft. Heeft een blauwe maandag 
voor een baas gewerkt en is tot op de dag 
van vandaag ondernemer in het Zeehel-
denkwartier.  
 
Het grootste deel van zijn leven graficus 
met al snel het besef dat je soms ergens 
wel degelijk een punt van moest maken. 
Gastcolumnist geweest op de blog van 
Frits Bom: TV-Recencies.nl. Zegt zich 
liever te verbazen dan te ergeren, omdat 
het anders zo terugslaat op je gezond-
heid. In 2010 als meester in de rechten 
afgestudeerd in Leiden in het Privaat-, 

Publiek en Europees recht, met een 
doctoraalscriptie over het ondemocra-
tisch karakter van onze verkiezingen: 
‘Hoe evenredig is evenredig. Een andere 
rol voor de stemonthouder binnen ons 
kiesstelsel.’ Met keuzevakken in Recht 
en Informatie Technologie, heeft het 
certificaat Mediation en Conflictma-
nagement.  
 
Was lid van de regionale ontslagcom-
missie Grafische Industrie, secreta-
ris van de winkeliersvereniging Piet 
Heinstraat, voorzitter en penning-
meester van stichting Buurtwerk St. 
Olofstraat e.o., lid van de Projectgroep 
Stadsvernieuwing in Delft en Den 
Haag, penningmeester, bestuurslid en 
vrijwilliger van Bewonersorganisatie 
De Groene Eland, vennoot B+S compu-
terpartners, DGA Object drukwerk, me-
deoprichter, voorzitter en directeur van 
Stichting Buurtbeheer en -ontwikkeling 
Zeeheldenkwartier. Heeft het diploma 
scheidrechter A van de Nederlandse Vol-

leybal Bond. Is voorzitter van het Haags 
Monumenten Platform.’ 
Jouw persoonlijke motivatie  
waarom jij in het bestuur zit? 
Spant zich al jaren in voor het Zee- 
heldenkwartier, een unieke wijk met  
woningen en bedrijven. Bemenst door 
minimumloners en veelverdieners. 
Iedere straat heeft een eigen cultuur en 
toch is er gemeenschappelijkheid met de 
hele wijk. Een wijk die gekoesterd wordt. 
Een wijk waar veel onderhoud gepleegd 
gaat worden in de komende jaren. Een 
wijk waar veel te zien valt en, heel  
bijzonder, waar je uren kunt wandelen  
en/of shoppen in een kwartier.

Hoe zie jij onze buurt over vijf jaar?  
‘Over vijf jaar is het Zeeheldenkwartier 
nog steeds het Zeeheldenkwartier, maar 
wel helemaal geüpdatet en klaar voor de 
toekomst met een bruisend economisch 
hart.’

Wat zijn jouw favoriete plekjes 

Voorzitter BIZZ

Penningmeester BIZZ

ondernemers 
voor ondernemers

Henk Boenders 
‘ Over vijf jaar  
is onze wijk klaar 
voor de toekomst 
met een bruisend  
economisch hart’

De BIZZ stelt 
zich voor…



<advertorial>

Wie ben je en wat doe je?  
‘Ik ben Achou Zhang en, samen met 
man Dongxu en zoon Ian, hoteliers van 
Hotel Sebel op het Prins Hendrikplein 
en Court Garden Hotel op de Laan van 
Meerdervoort. Al 20 jaar wonen en  
werken we in het Zeeheldenkwartier.  
De school, huisarts, apotheek, make-
laar, supermarkt, alles zit hier. Je hoeft 
de wijk niet uit. 10 jaar geleden waren 
we superblij dat we konden uitbreiden 
in deze wijk. Met onze hotels willen wij 
de logeerkamer zijn van de wijk en een 
‘home-away-from-home’ voor zakelijke 
en toeristische gasten.’

Jouw persoonlijke motivatie  
waarom jij in het bestuur zit?
‘In 2004 had ik spijt dat ik mij in het 
Zeeheldenkwartier had gevestigd: overal 
hondenpoep, graffiti, kogelgaten in 
winkelpanden in de Elandstraat en de 
Vondelstraat, overal waar ik met mijn 
toentertijd kleine kinderen was wiet-
geur, het voelde als een achterstands-

wijk. De spiraal naar beneden was al 
ingezet. Met een aantal ondernemers 
zijn wij 18 jaar geleden de ondernemers-
vereniging gestart om dit te keren.  
Inmiddels heb ik alle functies binnen 
het bestuur wel eens bekleed en probeer 
ik regelmatig een jaartje afstand te ne-
men om geen tunnelvisie te ontwikke-
len. Zeeheldenkwartier is nu de leukste 
wijk van Den Haag. De BIZZ heeft een 
stip op de horizon. Ik wil samen met de 
andere bestuurders mijn bijdrage leve-
ren om de koers te bewaken. Niet alleen 
is dat goed voor mij maar ook voor de 
ruim jaarlijks tienduizenden gasten die 
wij in onze hotels prepandemie moch-
ten verwelkomen.’

Hoe zie jij onze buurt over vijf jaar?  
‘We zijn één van de gezelligste stadswij-
ken van Den Haag. In de komende jaren 
zullen nog meer leuke en bijzondere 
winkels erbij komen en wordt de wijk 
vergroend. Het wordt the-place-to-be, 
niet alleen voor de Haagse locals, maar 

ook voor de toeristen uit Nederland  
en buitenland.’ 

Wat zijn jouw favoriete plekjes 
in het Zeeheldenkwartier?  
‘Het is teveel om op te noemen. Ik  
geniet heel erg van de Zeeheldentuin  
en als de zon schijnt vind je me vaak  
op het Prins Hendrikplein. Tijdens de 
lockdown zijn we Sebel aan het restylen  
met Hip-a-Holic, styliste uit de wijk.  
Dus kind aan huis bij Bierens Verf 
en Wand en Isero. En zo hebben we 
lampen van Watt Design èn uit de Piet 
Heinstraat. De planten in onze lobby 
komen van Wauw uit de Piet Heinstraat 
en de stoelen van Heering Office. Mijn 
favoriete yoga is de MyYoga op het  
Prins Hendrikplein en als echte lekker-
bek heb ik denk ik bij alle horeca wel 
eens wat gehaald of gegeten. O ja, onze 
hotelwas wordt gewoon in de Prins Hen-
drikstraat gedaan door Wassalon Prins 
Hendrik. We hoeven niet ver om alles te 
vinden.’

Wie ben je en wat doe je?  
‘Een hele goedendag mijn naam is 
Jeroen van Loon, alweer dik 50 jaar 
woonachtig in het Zeeheldenkwartier 
(wel een aantal keer weg geweest maar 
steeds weer terug in de mooiste wijk  
van Den Haag). Sinds 1989 werkzaam  
in diverse bedrijven als kok en chef kok. 
In 2009 ben ik mijn eigen bedrijf gestart; 
menu-thuis.nl een mobile keuken  
van waaruit we diverse evenementen 
hebben gecatert. In 2013 zijn we begon-
nen met de catering bij Theater groep  
de Appel waar wij zowel de bezoekers  
als de crew catering verzorgd hebben 
voor diverse voorstellingen. In 2016 
nadat de Appel failliet ging zijn we 
begonnen met de fysieke winkel in de 
Piet Heinstraat waar wij kant en klare 
maaltijden koken die bij ons afgehaald 
kunnen worden.’ 

Jouw persoonlijke motivatie  
waarom jij in het bestuur zit?
‘De belangrijkste rede waarom ik me 
aangemeld heb bij het bestuur is dat als 
ondernemer en bewoner ik graag invloed 
heb op besluitvorming in onze wijk. De 
voor mij belangrijkste punten zijn de 
evenementen (Mosselfeest, Asperge 
festival, Zeeheldenfestival, Proef de wijk 
en Designkwartier) de aankleding in de 
winkelstraten (feest verlichting, bloem-
bakken, herinrichting Piet Hein straat/
plein, Zoutmanstraat en Prinshendrik-
plein). Ook wil ik de fiets overlast en het 
afvalprobleem aanpakken.’

Hoe zie jij onze buurt over vijf jaar?  
‘Alle straten zijn opnieuw bestraat, 
het Piet Heinplein is open met mooie 
verdiepte terrassen en een aanlegstei-
ger voor boten, de Zoutmanstraat word 

een aantrekkelijk autoluw winkelgebied 
waar wandelen weer gezellig word. 
Permanente feestverlichting met wis-
selende decors, wijkbrede festivals met 
livemuziek en leuke activiteiten voor 
kinderen met hun ouders.’

Wat zijn jouw favoriete plekjes 
in het Zeeheldenkwartier? 
‘Mijn favoriete plekken in de wijk: het 
Prins Hendrikplein met z’n terrassen, 
het Zeeheldenfestival, de jeu-de-boules 
baan en de prachtige boom zo rond de 
feestdagen.’

Wie ben je en wat doe je?  
‘Ik ben Julian Vernout, al meer dan 8 jaar 
heb ik een brocante woonwinkel, Present 
Living in de Piet Heinstraat. Ik ben 
opgegroeid in deze buurt en nog steeds 
een Zeeheld!’

Jouw persoonlijke motivatie  
waarom jij in het bestuur zit?
‘Evenementen, straatvegers, kerstver-
lichting en nog veel meer. De BIZZ is 
de ziel van deze wijk! Samen met alle 
ondernemers creëren wij een identiteit. 
Ik heb persoonlijk deze buurt zien ver-
anderen van lege etalages naar bruisend 
Zeeheldenkwartier. Zonder al het harde 
werk van de BIZZ was hier niets van  
gekomen. Dit is waarom ik persoonlijk 

mij wil inzetten om deze wijk nóg  
leuker te maken!’ 

Hoe zie jij onze buurt over vijf jaar?  
‘De buurt die iedereen kent, die bekend 
staat om zijn jaarlijkse evenementen  
en unieke winkels. De straten waar  
het altijd gezellig is om een terras te 
pakken in de zon en te genieten van  
het diverse horeca aanbod.’ 

Wat zijn jouw favoriete plekjes? 
‘Voor mij is dat de Piet Heinstraat,  
waar iedereen langs de winkeltjes gaat, 
op zoek naar iets bijzonders voor thuis. 
En natuurlijk het hart van de buurt,  
het Prins Hendrikplein waar de zon 
altijd schijnt en de kinderen spelen.’

Vereniging BIZ Zeeheldenkwartier

‘ Ik heb persoonlijk 
deze buurt zien  
veranderen  
van lege etalages  
naar bruisend  
Zeeheldenkwartier.  
Zonder al het  
harde werk van  
de BIZZ was hier 
niets van gekomen’

‘ Wijkbrede festivals 
met livemuziek  
en leuke activiteiten 
voor kinderen’

Achou Zhang 
‘ Het wordt  
the-place-to-be, 
voor de Haagse  
locals, maar ook 
voor toeristen’

Jeroen van Loon

Julian Vernout

Secretaris BIZZ

Bestuurslid BIZZ

Bestuurslid BIZZ

Vind ons online…      facebook.com/zeeheldenkwartier      instagram.com/zeeheldenkwartier    zeeheldenkwartier.com
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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!

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

EEN INKIJKJE IN DE SUCCESVOLLE
VERKOPEN BIJ U IN DE BUURT:

AANKOPEN VOOR ONZE KLANTEN:

BEEKLAAN 456
verkocht ruim boven de vraagprijs.

GOUDSBLOEMLAAN 28
verkocht prachtig recent geheel gerenoveerd.

REGENTESSELAAN 298
verkocht heerlijk ruim dubbel bovenhuis.

WALDECK PYRMONTKADE 28
bijzonder hoogwaardig dubbel bovenhuis.

PIPPELINGSTRAAT 77
super nette parterre.

VAN GALENSTRAAT 14
heerlijk midden in het Zeeheldenkwartier.

FAHRENHEITSTRAAT 711
keurig appartement op een praktische lokatie.

Wist u dat, u ons nieuwste aanbod als eerste kunt ontvangen in uw mailbox?
Schrijf u in op www.elzenaar.nl en ervaar voordeel van deze service.

VERK
OCHT!

AANGEKOCHT!

Verkoop     Aankoop     Verhuur     Taxaties     Beheer



Papieren editie 
Zeeheldennieuws 
Zeven keer per jaar verschijnen de papieren en digita-
le edities van het Zeeheldennieuws. Voorheen werden 
er per editie 7000 papieren kranten gedrukt, maar 
vanwege het aantal nee-nee-stickers in onze wijk, is 
dit aantal in stapjes teruggebracht naar 5500. Goed 

voor het milieu! Naast de huis-aan-huisbezorging is de krant ook beschikbaar 
bij kantoorboekhandel Roda, de kringloopwinkel en een tweetal supermarkten.

Heeft u een nee-nee-sticker en wilt u uw wijkkrant ontvangen? Plak dan de 
Zeeheldennieuws JA!-sticker op uw brievenbus. De sticker is verkrijgbaar in 
de Heldenhoek.

Betrokken, behulpzaam, regelend. 
Formeel waar dat nodig is, ontspannen 
als dat kan. Dat kunt u verwachten 
als u mij vraagt het afscheid van een 
overleden dierbare te begeleiden.

 erik c. cox | egardsuitvaart.nl
06 19538402 | toussaintkade 19

Het ZeeheldenKwartier is een speciale wijk voor 
speciale zaken. Niet alleen speciale winkels, 
maar ook speciale koffiebars, lunchrooms 
en restaurants. Het Zeeheldenieuws is het 
uitgelezen medium om je klanten te bereiken, 
omdat wij het enige medium zijn, dat in alle 
6000 huizen in onze wijk huis-aan-huis 
verspreid wordt.

Voor informatie over onze zeer gunstige tarieven: 
info@zeeheldennieuws.nl

PER DIRECT TE HUUR! 
PARKEERPLAATSEN 
TROMPSTRAAT
Verschillende gesloten parkeerplaatsen te huur bij de Trompstraat/ 
Piet Heinplein in het centrum van Den Haag!

In een kleinschalige parkeergarage bij de Tromp straat zijn er diverse 
parkeerplaatsen per direct beschikbaar!

• Huurprijs €75,- per maand  excl. 21% btw.

Heeft u interesse? Neem dan nu contact op met:

Number XII Real Estate
Van de Spiegelstraat 12
2518 ET Den Haag
  home@number12.nl
  +31 70 205 11 92



“ Bergvilla, het is een super grote villa in Duitsland want 
in Nederland zijn er geen bergen. Daarom is het dus 
een bergvilla in Duitsland. Het huis heeft één speciale 
kamer: een grote kluis in een grot.” Rafi (10 jaar)

Dit is mijn droomhuis. Het is een 
moderne boomhut. In totaal zijn 
er vijf verschillende kamers. Er 
zijn ook vogelhuisjes want ik 
houd van de natuur. In de linker 
achterkamer zit een keuken 
en een eettafel. In de andere 
achterkamer zit een badkamer 
met een bad, een douche en een 
wc. Het huis heeft ook getint glas. 
Mila (10 jaar)

Mijn huis gaat veel planten hebben. 
Ik heb het huis graag op een plek met 
veel natuur, vruchtenbomen, kruiden 
enzovoort. De speciale kamer is de 
zolder. Ik zal het gebruiken als een 
kamer voor mijn hekserij.. Elizabeth 
(10 jaar)

Mijn droomhuis heeft een mooie 
game kamer, met LED lights. Mijn 
eigen kamer heeft een mooi bed 
dat zweeft. De locatie is Mallorca 
in Spanje. Het huis heeft ook 
een zwembad, met een mega 
glijbaan. De naam van mijn huis is 
Galaxy Star. Sophia (11 jaar)

Mijn huis staat in het midden van het bos. Op 
de eerste verdieping is een grote eetzaal. Op 
de tweede verdieping is er een mooi danszaal 
met een dansbar en een normale bar waar je 
smoothies kan halen. Op de derde verdieping 
is er een sleepover partij met een mega TV en 
twintig luxe bedden met fluwelen dekens en 
oogmaskers. Op de vierde verdieping wonen 
mijn huisdieren: katten, cavia’s, honden en 
hamsters.  Eva Noor (11 jaar)

Eerste verdieping: mijn eigen winkel met spullen. 
Tweede verdieping: allemaal dieren, super gezellig! 
Derde verdieping: super veel eten! Vierde verdieping: 
een zwembad voor als het buiten koud is. Vijfde 
verdieping: super veel bedden en banken. Het huis 
heeft vleugels zodat het naar alle landen van de 
wereld kan vliegen. Er staat ook een boomhut en een 
privé strand. Ik zou dit huis super graag in het echt 
willen. T inka (10 jaar)

Sam
Sam is 12 en woont in de Hugo de 
Grootstraat. Hij vindt dat hij fijn woont, zo 
vlak bij het centrum en het strand. Sam 
woont samen met zijn ouders en huisdier 
Bobbie. Een lieve, Portugese hond waar 
Sam vaak een blokje mee om loopt.

Ga je in de buurt naar school?
“Nee, ik ga naar de Vrije School aan de 
Abbenbroekweg in Scheveningen. Ik zit 
in Groep 8 en krijg naast allerlei 
leervakken, ook lessen in houtbewerken 
en euritmie, wat ik haat. Het individu 
staat in deze school centraal: waar ben jij 
aan toe? Dat is de vraag, en daaraan 
passen ze de leerstof aan.”

Welke vakken vind je het leukst?
Sam vertelt dat hij rekenen en gym het 
leukste vindt. Rekenen omdat je met 
getallen kunt spelen. Hij weet al dat hij 

met zijn Cito-toets een VWO-advies krijgt 
en heeft veel zin om naar de middelbare 
school te gaan. 

Voor sporten kan Sam in de buurt van zijn 
school terecht. Hij is lid van voetbalclub 
Graaf Willem, aan de rand van Wassenaar. 
Daar gaat hij twee keer per week trainen 
en in het weekend speelt hij een 
wedstrijd.

Heb je je nog erg verveeld tijdens die 
lange ‘lockdown-vakanties’?
“Niet echt. Met Google Classroom had ik 
veel contact en lol met mijn klasgenoten. 
Tijdens de laatste lockdown was ik met 
Kerst in Ierland. Mijn vader komt uit 
Dublin en gelukkig waren daar alle 
winkels en de bioscopen open. Van de 
zomer zijn we naar mijn oma in de 
Algarve in Portugal gegaan. De hond 

mag dan ook mee. Echt 
leuk vindt-ie vliegen 
niet, maar als we daar 
zijn ruikt hij alles weer 
en is dan heel blij.”

Heb je als enig kind 
veel vrienden?
“Ja, op school en op 
mijn voetbalclub, 
maar ook in de 
buurt. Ik voetbal 
tussen de schildpadden op 
het Prins Hendrikplein of tegen iemands 
garage, maar daar sturen ze je weg. 
Thuis doe ik aan Lego, gamen of tekenen 
(dat heb ik een beetje van mijn ouders). 
Ik vind lezen wel leuk, zoals de serie 
‘Het Leven van een Loser’. Ik luister 
graag naar Stromae of Marshmello.”

Moet er nog 
wat veranderen  
in onze buurt?
“Niet zo veel. Het is een leuke buurt met 
gezellige winkels en cafés. Maar er 
moeten wel meer plekken voor kinderen 
komen, waar je bijvoorbeeld kan 
voetballen. Die zijn er te weinig.”

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

DE

SCHATKIST
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De opdracht was: 
Teken je eigen droomhuis. 

Wat voor huis is het en  
waar staat het? Heeft het 

speciale kamer? 

REDACTIE LAUREN ROMIJN

TEKST EN FOTO ELS KRUIK

De kinderen uit 
groep 7 van de 

Spiegelschool hebben 
de schatkist gevuld!


