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Bijna een jaar geleden, op een mooie 
zondagmiddag, vond een schietpartij 
plaats in het hart van de Weimarstraat. 
Een week later, in de stromende regen, was er 
rond het Wijklaboratorium van Wij Weimar een 
heftige bijeenkomst van buurtbewoners. Goed 
bezocht door de buurt en ook de lokale politiek 
liet zich zien. 

Niet veel schot in
Er kwam meer aandacht van de politie voor 
de straat en omgeving en na veel discussie 
in commissie en raad startte er een pilot om 
ondernemers te screenen, zowel in een deel 
van de Weimarstraat als aan de Beeklaan. 
Transformatiemanager Abdel Bouchibti werkt 
al geruime tijd hard aan verbetering van de 
winkelstand. Het stadsbestuur toonde zich 
gevoelig voor de argumenten en leek in te 
gaan stemmen met de verplaatsing van enkele 
coffeeshops naar andere delen van de stad. Dat 
zou veel verkeersdruk kunnen weghalen uit de 
straat en omliggende straten.
Maar al met al zit er niet heel veel schot in. Zo 
is de raadsbehandeling over die verplaatsing 
alweer uitgesteld naar september. We moeten 
dus weer in beweging komen, aldus de pro-
grammaclub van Wij Weimar. Druk op de ketel 
houden, is het devies.
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Op 5 juni was het Wereldmilieudag. Op die dag organiseerde Kop-
groep2030, samen met Nature Impact Days, Duurzaam Den Haag en 

andere buurtinitiatieven een Groene Zaterdag met activiteiten op 
het Koningsplein, Regentesseplein en De Constant Rebecqueplein.
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Ook voor ReVa

Groene Zaterdag op drie pleinen

Vooruit met de Weimarstraat  
Beweeg mee op zaterdag 26 juni

  Optocht Weimarstraat 2020 

Programma actiebijeenkomst 
26 juni van 14.00 tot 17.00 uur
We gaan van start op versierde fietsen 
vanaf het Regentesseplein richting 
Wijklaboratorium. Aanmelden vanaf 
13.45 uur. Hoe meer mensen, hoe beter 
natuurlijk. Meld je even aan op info@
wijweimar.nl.  
Aangekomen op locatie vindt de ope-
ning van de eerste openbare ‘Parklet’ 
(zeepkistterras) voor Wij Weimar plaats. 
Wijkbewoners kunnen op dit terras 
met elkaar bespreken wat er moet ge-
beuren in de wijk. 
Kinderen mogen een zebrapad schilde-
ren op straat, er zijn kinderactiviteiten, 
kleine voorstellingen en/of workshops. 
Er is een wandeling langs leegstaande 
panden in de buurt en er is een groene 
gevelactie. Natuurlijk is er muziek en 
op speelse wijze wordt de balans op-
gemaakt. De zeepkist is beschikbaar, 
er is een afsluiting met een buurtborrel 
rond de Parklet tussen 16.00 en 17.00 
uur. 

Het is zomer, hoog tijd voor positieve energie. 
Straatgalerie De Spelonk straalt vanaf 1 juli 
een flinke dosis geluk de wijk in met een ‘to-
tempaal’ van de Rotterdamse kunstenaar Iwan 
Smit (32). Iwan maakt speciaal voor De Spe-
lonk een kleurrijke installatie van bijna drie 
meter hoog met allerlei gelukssymbolen, plus 
vier wapperende vlaggen.
Iwan Smit houdt zich bezig met illustreren, 
grafisch ontwerp, schilderen, glas-in-lood en 
objecten. Hij maakt grote, heldere illustraties, 
vol van zelfverzonnen symboliek. (Lees verder 
op pagina 15)

Een flinke dosis geluk 
in De Spelonk
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Winkelstraatmanager Abdel Bouchibti 
werkt hard aan de invulling van de pi-
lot en het imago van de straat. Er is een 
nieuwe Winkelstraatvereniging (BIZ) van 
start gegaan. En er zijn een paar nieuwe 
ondernemers begonnen. Zaterdag 26 juni 
organiseert Wij Weimar ‘Weimarstraat 
vooruit’, een actiemiddag rond het Wijkla-
boratorium. De fatale schietpartij een jaar 
geleden leverde tal van acties op om het 
welzijn en de veiligheid in de wijk te ver-
beteren. We zijn voorlopig nog niet klaar 
vrees ik! 

Open en dicht 
Het Italiaanse restaurant Da Braccini aan 

de Regentesselaan sloot zijn deuren en 
dat is jammer. De eigenares gaat wel door 
met thuis koken, dus voor de echte lief-
hebbers is er nog hoop. Het pand wordt 
nu ingrijpend verbouwd en de mannen 
van restaurant Franklin beginnen er een 
gevarieerde Latijns-Amerikaanse keuken. 
We zijn benieuwd. Helaas sloot ook firma 
De Bruin voor wit- en bruingoed eind mei 
haar deuren. De gebroeders verdienen 

een afscheidsartikel voor hun onvermoei-
bare, servicegerichte inzet in de wijk en 
daarbuiten. 

De schoonheid van de wijk en het 
tegendeel 

Besteedde KonkreetNieuws in de april-
editie aandacht aan de honderden koppe-
tjes in de neorenaissance-gevels, ditmaal 
wijzen we u op de boogveldjes en op de 
variatie daarin. Voorlopig dus nog met ge-
heven hoofd door de wijk. We voerden een 
gesprek met de voorzitter van de Vrienden 
van Den Haag over onder meer het bewa-
ren van waardevolle architectuur; daarop 
scoort onze wijk gelukkig redelijk. Helaas 
zijn er ook slechte voorbeelden van pand-
beheer, als je kijkt naar de vele leegstaande 
panden in de buurt. 

Lees vooral ook het verhaal over die oude 
kastanje, die esdoorn, die geurige honing-
bomen en al die andere groene gasten in 
de wijk. Zuinig op zijn. De plaats van Frans 
de Leef wordt opgevuld door onze nieuwe, 
nog jeugdige columnist George den Dulk. 
Zijn eerste bijdrage is te lezen op pagina 11. 
Trouwens, op onze website kunt u nu alle 
columns van Frans bij elkaar vinden.

VAN DE REDACTIECOLOFON

Deze keer is er veel te lezen over vergunningenbeleid en veiligheid in en 
rond de Weimarstraat. Logisch, nu de pilot ‘ondermijning’ van de gemeente 
daar in volle gang is. Die pilot houdt in dat ondernemers in een deel van de 

Weimarstraat en van de Beeklaan getoetst worden. Levert dat nu heel veel op? 

Sinds april 2018 ben ik verbonden aan 
KonkreetNieuws, het begin van een 
warme relatie met ReVa. In 1969 kwam ik 
in Den Haag wonen, import dus, maar ik 
verloor hier al snel mijn hart. Mijn tiener-
jaren waren hier een feest: cultuur, mu-
ziek, een bruisend uitgaansleven. Mijn 
eerste ervaring met ReVa was in mijn 
eerste baan: kok bij Jonker Frans op het 
Newtonplein. Een gezellige tijd, wande-
len en klaverjassen met bewoners en af 
en toe koken. Mijn opleiding voltooid als 
dieetkok en leermeester. Als sous-chef 
gewerkt bij het Rode Kruisziekenhuis en 
later als hoofd Hotelteam bij het Haga-
ziekenhuis. Als fotograaf ben ik autodi-
dact. Al op mijn 5e mijn eerste camera, 
die ik nooit meer heb losgelaten. Veel 
kennis deed ik op bij vrienden en een 
fotogroep, old school zo gezegd. Mijn 
passie, zo wil ik het echt wel noemen, is 
breed: theater- (vaste fotograaf bij het 
Haags TheaterHuis) en straatfotografie 
staan hierbij wel bovenaan. Maar nu ik 
ervaar hoe mooi de contacten zijn met 
de mensen uit de wijk, komt vooral por-
tretfotografie bijzonder in beeld. Mooie 
mensen in een unieke wijk - blij dit te 
mogen doen.  

Jacques Rijnsburger, fotograaf
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Accu Chek Instant meter
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Wil jij de diabeteszorg die bij jou past? 
Loop eens langs bij Service Apotheek Regentesse!

Wat we je te bieden hebben? Mooie aanbiedingen voor 
bloedglucosemeters. En we helpen je daar ook nog bij. 
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bij ons binnen of scan de QR-code voor een afspraak.

Onze aanbiedingen

Kijk ook in ons gratis Leef!-magazine voor 10 actieproducten. 
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Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

Lost veel van uw problemen op, zelfs 
de wanhopigste zaken. Terugkeer van 
uw partner, geliefde en brengt heel 
veel tederheid aan. 

Relatie, bescherming, sexuele 
problemen en geluk in slagen o.a. rijexamen, 
angst, studie, zaken, carrière, financiële 
problemen, familieproblemen, stoppen met 
alcohol en roken en genezing van alle lichamelijke 
en morele kwalen.

I resolve all your occult problems. Also if others 
failed. Even the most hopeless: work, love, chance 
and game, sickness, exams, sexual power.

Prof. SAYON

Groot internationaal 
medium en helderziende

helpt bij het oplossen van al uw problemen
100% gegarandeerd resultaat binnen 7 dagen

Bel voor een afspraak 06 13 97 22 96
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De volgende nummers van 
KonkreetNieuws verschijnen op 24 augus-
tus, 19 oktober, 14 december

VRIJWILLIGERS IN DE WIJK

Stand van zaken 
lijn 12 
tekst: AAd vAn schie  foto: Rob vAn beRkel 

 
De bezuinigingsoperatie van de HTM, 
waarin ook het opheffen van drie 
haltes van lijn 12 was opgenomen, is 
voorlopig uitgesteld tot einde 2021. 
Dit is dankzij de voortgezette steunoperatie 
van het Rijk. Op 8 juli komt in de raadscom-
missie Vervoer van de gemeente opnieuw 
de mogelijke opheffing van haltes van de 
nieuwe, verbrede lijn 16 aan de orde en mo-
gelijk ook die van andere lijnen. De vernieu-
wing van lijn 12 is uitgesteld naar 2026. Dit 
betekent dat ook het Platform voor het op-
stellen van het programma van eisen voor 
die lijn pas in 2024/2025 aan de slag gaat. 
We houden de lezers op de hoogte.  

VAUGEL Door Erik van Schaaik

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

tekst: Anneke de GRAAf  foto: Piet veRnimmen  

PEP staat voor Participatie Emancipatie 
Professionals, een kennis- en adviescen-
trum dat maatschappelijke organisaties 
en vrijwilligersinitiatieven in de stad on-
dersteunt. Sandra Menken is sinds juni vorig 
jaar de accounthouder voor Segbroek, en dus 
ook voor ReVa. 

Drie terreinen
De missie van PEP is: ‘Een Haagse samenleving 
waarin inwoners naar eigen vermogen mee-
doen.’ Dat wil PEP bereiken door non-profit 
organisaties te ondersteunen, zowel vrijwil-
ligers- als professionele organisaties. Sandra: 
“Wij ondersteunen organisaties op drie terrei-
nen: vrijwilligerswerk – denk bijvoorbeeld aan 
het platform www.denhaagdoet.nl dat door 
PEP wordt geleid, emancipatie en diversiteit, 
en tot slot mantelzorg. Omdat we veel kennis 
in huis hebben, kunnen we echt wat voor orga-
nisaties betekenen. We helpen met advies- en 

kennistrajecten, maar ook door deskundig-
heidsbevordering zoals trainingen, webinars en 
inspiratiesessies. En we zorgen voor verbinding 
met andere organisaties, bijvoorbeeld het op-
bouwwerk, de zorg- en welzijnsorganisaties en 
andere spelers in de wijk. 

Gratis 
Ook als je een organisatie wilt opzetten, blijkt 
PEP een flinke steun in de rug te kunnen zijn. 
“We kunnen met je meedenken en je adviseren 
bij de verschillende fases van dit traject, zoals 
het maken van een projectplan, het werven en 
vasthouden van vrijwilligers, opbouwen van 
een bestuur, zoeken naar fondsen en subsidies, 
huisvesting et cetera. Ook bij problemen, bij-
voorbeeld in een bestuur, kunnen we een rol 
spelen. Verder organiseren we in oktober een 
pop-up helpdesk, waarschijnlijk in de Regen-
valk. En in het najaar een netwerkcafé samen 
met partners in de wijk. En niet onbelangrijk: 
onze ondersteuning is gratis.”

Sociale kaart
“Het afgelopen jaar heb ik door corona veel 
online moeten doen. Dat vind ik jammer. Ik 
hou ervan om laagdrempelig te zijn, persoon-
lijk langs te komen, lijntjes te leggen. Hiervoor 
was ik 8 jaar actief als coördinator van het vrij-
willigerspunt XL in Segbroek, daardoor ken ik 
de sociale kaart van Segbroek goed. Trouwens, 
een erg leuk stadsdeel met een grote diversi-
teit, waar mensen actief zijn en elkaar goed 
weten te vinden. Mooi als ze ook mij kunnen 
vinden, ik sta klaar!”

s.menken@pepdenhaag.nl, tel. 06-53415608, 
www.pepdenhaag.nl 

Sandra Menken PEP-accounthouder voor Segbroek:

Voor kennis, kracht en kansen 

Niet onbelangrijk: 
onze ondersteuning 

is gratis
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In de meimaand met Hemelvaart en 
Pinksteren waren er wat extra vrije da-
gen en dat gaf ruimte voor het oprui-
men van jarenlang verzamelde artike-
len, uitspraken en cursussen. Veel kon 
weg, door de tijd achterhaald of digitaal al 
voorzien van de laatste versie. In de afge-
lopen jaren is er een constante stroom van 
nieuwe ontwikkelingen in de familierecht-
praktijk. Ook het werk van de familierecht-
advocaat/mediator is meegeëvolueerd. 
Scheidingen en met name ‘high conflict’ 
scheidingen blijven toenemen, het werk 
is gecompliceerder geworden. Tijdens het 
opruimen ontstond het idee u via deze co-
lumn te laten kennismaken met een nieuwe 
loot in de familierechtpraktijk in Nederland: 
Parenting Coordination (letterlijk vertaald: 
ouderschap coördinatie). 

Parenting Coordination
Via parenting coordination lossen ouders 
hun conflict op zonder rechter. Het is een 
kindgericht proces waarin het perspectief 
van het kind centraal staat. De parenting 
coördinator (de PC) helpt bij de uitvoering 
en naleving van het ouderschapsplan. Het 
betreft conflicten over bijvoorbeeld: school- 
en sportkeuze; wijzigingen in zorg- en/of 
vakantieregelingen; incidentele gebeur-
tenissen zoals verjaardagen; toestemming 
vakantie buitenland; binnenlandse verhui-
zingen; medische aangelegenheden; ali-
mentatiegeschillen; periode/duur van de 
vakantie; de wijze van contact rond ziekte 
van ouder of kind; hoe vaak belmomenten 
plaatsvinden.

Aanbeveling of bindend advies 
De PC heeft meer bevoegdheden dan een 
mediator. Komen de ouders er samen niet 
uit, dan kan de PC een aanbeveling doen of 
zelfs een bindend advies geven. Als een ou-
der het bindend advies niet nakomt, kan dit 
door de rechter worden bekrachtigd.

Opnemen in ouderschapsplan 
In het ouderschapsplan kunnen ouders op-
nemen dat de PC (zo nodig online) wordt in-
geschakeld bij geschillen voor een snelle en 
tijdige oplossing. Daarmee wordt ingezet op 
een gezonde en veilige ouder-kindrelatie én 
wordt een beroep op de overbelaste recht-
bank zo voorkomen.

Boekentip: Ruzie in de relatie, (2021, Glasl en 
Van Lith, Weimar, SWP Amsterdam, ISBN 978 
8850 679 6). Interessant voor iedereen om te 
lezen, met remedies. 

Ien Ubaghs, 
Familierechtadvocaat/
mediator/
PC Familie & Recht
hoek Weimarstraat/
Franklinstraat

Familie & Recht  

Hoe lossen we het op 
zonder rechter?  
De PC in de 
familierechtpraktijk

tekst: mARieke bAuwens  foto: Piet veRnimmen  

Abdel Bouchibti kent als transformatie-
manager veel ondernemers en eigena-
ren in de Weimarstraat en (een groot deel 
van) de Beeklaan en met verschillende 
van hen is hij in gesprek. Pandeigenaren 
zijn belangrijk voor de buurt. Zij beslissen im-
mers aan wie een winkelruimte wordt verhuurd.

Verantwoordelijkheid
De meeste winkeliers zijn zelf huurders, en de 
meesten willen net als bewoners een leuke 
buurt. Dat is immers ook in hun eigen belang. 
Abdel: “Het probleem zit vaker bij pandeigena-
ren. Die hebben een grote verantwoordelijk-
heid voor de buurt, maar nemen die lang niet 
altijd. In het verleden verhuurden ze hun pan-
den aan iedereen die maar wilde. Het maakte 
hen niet uit, als er maar betaald werd en zij 
flinke winst konden maken. Dat gaat nu niet 
meer zomaar.” 

Geïnteresseerde ondernemers
“Als er nu een pand leeg komt te staan, wordt 
er onderhandeld met de eigenaar, om te voor-
komen dat er nog een belwinkel komt, of nog 
een supermarkt. Er is nu een lijst van zo’n 40 on-
dernemers die geïnteresseerd zijn in een plek in 
de Weimarstraat, en die lijst is heel gevarieerd. 
Huren zijn vaak hoog, te hoog voor beginnende 
ondernemers, en daar zouden eigenaren ook 
wat aan kunnen doen. Te vaak laten ze een 
pand liever leeg staan dan voor minder verhu-
ren. Daar hebben wij geen invloed op, maar we 

kunnen wel proberen hen van mening te doen 
veranderen! De vergunningplicht helpt. Eigena-
ren die alleen maar op winst uit zijn, weten dat 
ze met de verhuur moeten uitkijken, dat ze se-
lectief moeten zijn en beter met ons in overleg 
kunnen gaan.”

Het begint bij de eigenaren  
Er zijn winkels en ondernemingen die er leuk uit-
zien, maar een groot aantal ervan is, zeker in het 
laatste deel van de Weimarstraat, verwaarloosd. 
Een grote ergernis van bewoners en goedwil-
lende ondernemers. Abdel: “Eigenaren worden 
ook hierop aangesproken. En als het echt de 
spuigaten uitloopt, volgt net als voor bewoners 
een handhavingstraject. Momenteel wordt ge-
sproken over een ‘uitstralingsproject’, om het 

aanzicht van panden echt aan te pakken. In een 
straat die er leuk uitziet, zijn mensen graag, en 
daar vestigen nieuwe ondernemers en nieuwe 
winkeliers zich dan ook weer graag. Maar veel 
begint bij de eigenaren.” Die roept hij dan ook op 
om hun verantwoordelijkheid te nemen. 
De Weimarstraat blijft grotendeels winkelstraat, 
van het begin tot het eind. Voor de Beeklaan is 
dat anders. Daar zijn in feite te veel winkels en 
er zit geen loop in de straat. Dat herkent vast 
iedereen. En uiteindelijk lukken daar maar wei-
nig winkels. Panden die daar leeg komen te 
staan, worden de komende jaren veelal omge-
bouwd tot woningen. Dat is in de gesprekken 
met de eigenaren ook het advies. Waarbij Abdel 
beklemtoont dat het dan wel om fatsoenlijke 
woningen moet gaan; duurzaam en betaalbaar. 

Oproep pandeigenaren:
wees kritisch aan wie je verhuurt! 

  Abdel Bouchibti 

Huren zijn vaak 
hoog, te hoog 

voor beginnende 
ondernemers

Van drukkerij Weimar naar zes studio’s en weer terug?
tekst: AAd vAn schie  foto: Piet veRnimmen  

Het college van B en W verleende op 30 
maart 2020 een omgevingsvergunning 
voor het veranderen van de winkel aan 
de Weimarstraat 222 (voorheen drukke-
rij Weimar) tot zes studio’s. Stichting BEV&R 
(BuurtEigenaren Valkenbos & Regentes)/Wij 
Weimar en stichting MaFuGaNoVa dienden 
hiertegen op 5 mei 2020 een bezwaarschrift in. 
Onderdeel van de vergunningaanvraag door 
Belaggio Vastgoed was het noodzakelijk reali-
seren van drie parkeerplaatsen voor de studio-
bewoners via een huurovereenkomst met de 
eigenaar van een garage in de Noorderbeek-
dwarsstraat. 

Verloop hoorzitting  
8 december 2020
De bezwaarmakers brachten tijdens de hoor-
zitting naar voren dat de beschikbaarheid van 
deze parkeerplaatsen praktisch onmogelijk 
is, omdat de betreffende garage een carwash 
is en geen stallingsgarage. Een eerdere ver-
gunningaanvraag was al eens afgewezen. De 
vergunning bleek verleend te zijn zonder dat 
er een schouw had plaatsgevonden. Op deze 
wijze wordt het wel heel eenvoudig om goede 

winkelruimte om te zetten in kleine studio’s, en 
een en ander leidt tot aantasting van het leefkli-
maat, vinden de bezwaarmakers. 

Uitkomst bezwaarprocedure
Op 16 februari 2021 vond die schouw alsnog 
plaats. Wat bleek: de parkeerplaatsen zijn op 
deze plek niet realiseerbaar. De commissie con-
stateerde ook dat de betreffende studio’s in-
middels al opgeleverd waren. Zij concludeerde 
op basis van de uitkomst van deze inspectie dat 
de omgevingsvergunning niet verleend had 
mogen worden en het bezwaarschrift werd 
gegrond verklaard. Het college nam dit over en 
maakte het besluit om de vergunning alsnog te 
weigeren op 28 april schriftelijk kenbaar aan de 
bezwaarmakers en aan de eigenaar. 

Conclusies 
Robert Schütte, die namens BEV&R/Wij Wei-
mar de procedure heeft gedaan: “De gemeente 
heeft ten onrechte een door een aanvrager 
aangedragen parkeeroplossing niet gecheckt. 
Het is al erg genoeg dat de gemeente louter 
de procedures volgt, zonder het belang van 
de buurt daarbij te betrekken. Maar dit gaat 
nog een stap verder: dit is nalatigheid. Positief 

is dat de buurtorganisaties in dit geval als een 
relevante partij zijn beschouwd. We willen dat 
bij vergunningaanvragen ook gekeken wordt 
naar het belang van de wijk en niet alleen naar 
het belang van de aanvrager. Om dat belang te 
kunnen wegen is een visie nodig over de toe-
komst van de wijk. De visiegroep van Wij Wei-
mar gaat die opzetten. Maar daar hebben we de 
wijkbewoners voor nodig.” Zie de oproep elders 
in dit nummer.
Inmiddels heeft BEV&R/Wij Weimar naar aan-
leiding van deze zaak wel een officiële Inge-
brekestelling ingediend bij het stadsbestuur. In 
het nu dus illegaal bewoonde pand lijken be-
woners alweer weg te trekken. Wordt vervolgd. 
Het bord van Drukkerij Weimar hangt nog fier 
aan de gevel.

WONEN IN DE WIJK
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tekst: mARieke bAuwens  foto: JAcques RiJnsbuRGeR 

Ondermijning gaat over de vermen-
ging van de boven- en onderwereld. Deze 
vermenging vindt ook plaats achter de 
gevels van op papier gewone cafés, be-
drijfjes en woonpanden in ReVa en vooral 
in een deel van de Weimarstraat en de 
Beeklaan. Het gaat om malafide onderne-
mers in de horeca, uitzendbureaus en ka-
merverhuur. Witwassen van drugsgelden via 
een winkeltje, prostitutie in wat een gewone 
woning lijkt, illegale sigaretten, illegale ver-
huur tegen exorbitante prijzen aan Oost-Eu-
ropese arbeiders. Het is bekend dat vastgoed 
hierin een belangrijke rol speelt, ook in ReVa.  

Grote puzzel
Voor veel bewoners is ondermijning niet 

zichtbaar. Dat wordt het voor hen pas als 
er overlast van komt. En juist die overlast 
zagen we in ReVa de afgelopen jaren toene-
men. “Het zijn allemaal stukjes van één grote 
puzzel”, zo verwoordt Sophie Overbosch 
de aanpak van ondermijning in ReVa, en zij 
richt zich, als projectleider ondermijning bij 
de gemeente, op de bestuurlijk-juridische 
kant ervan. Ze werkt o.a. samen met Abdel 
Bouchibti. Hij is als transformatiemanager 
de schakel tussen gemeente, eigenaren en 
bewoners. Om het als gemeente echt aan te 
kunnen pakken, is een samenwerking tus-
sen gemeentelijke diensten, politie en justi-
tie hard nodig. Tot een tijdje terug bleef zo’n 
integrale aanpak uit. Te lang, en dat is nu 
anders; de gemeente koos voor een gebieds-
gerichte aanpak van criminaliteit en onder-
mijning en delen van ReVa krijgen voorrang.  

De keten doorbreken
Sophie: “Criminelen proberen soms gebruik 

te maken van allerlei gemeentelijke diensten 
en producten. Denk daarbij aan de benodigde 
vergunningen voor panden, horeca, bedrij-
ven en bijvoorbeeld (valse) ID-bewijzen en 
uitkeringsgelden. Met de invoering van de 
vergunningplicht voor ondernemers wil de 
gemeente het criminelen moeilijker maken 
om daar te ondernemen of zich te vestigen.” 
Een vergunningplicht is een zwaar middel 
dat niet zomaar ingezet mag worden. Er moet 
aantoonbaar iets aan de hand zijn en dan mag 
een burgemeester een gebied of een branche 
aanwijzen waar dit voor geldt. Voormalig bur-
gemeester Remkes nam het initiatief en Van 
Zanen zet het voort. Den Haag is de eerste 
gemeente waar heel gericht een gebied aan-
gewezen is. Het gaat om een deel van de Wei-
marstraat en een deel van de Beeklaan. Deze 
vergunningplicht geldt voor ondernemers 
met een zaak die toegankelijk is voor publiek: 
winkels dus en dienstverlenende bedrijven. 
Het zijn allemaal ondernemers voor wie dit 
eerder niet gold.

Aanpak 
De huidige ondernemers hebben 13 weken 

om een vergunning aan te vragen, daarna 
heeft de gemeente 8 weken – met een moge-
lijke verlenging - voor de behandeling ervan. 
Zo is de procedure, maar omdat het nieuw en 
ingrijpend is, is er meer aandacht voor. Een 
team van de gemeente en de politie ging bij-
voorbeeld bij alle ondernemers langs om hen 
te informeren over de vergunningplicht. En 
als een aanvraag is ingediend, is er een intake-
gesprek waarbij met de ondernemers gecon-
troleerd wordt of de aanvraag compleet is. 

Overwegend positief
Veel ondernemers zijn blij dat er wat 

gebeurt. Er zijn er ook die het als een 
inbreuk op hun privacy zien en het lastig 
vinden, omdat het veel (extra) werk kan 
zijn. Sophie: “Als men alles op orde heeft, is 
het geen probleem. Als dat niet zo is, is het 
inderdaad lastiger en dan biedt de gemeente 
hulp aan.” De meeste ondernemers van 
de Weimarstraat hebben inmiddels hun 
aanvraag ingediend. Maar niet allemaal. 
Abdel: “Met hen gaan we in gesprek. 
Sommigen zien de zin er niet van in omdat 
ze toch willen stoppen. Anderen zitten 
op het randje, daar kijken we dan samen 
naar. Maar als men weigert, dan moeten 

ze hun exploitatie stoppen.” Volgens Abdel 
en Sophie waren de reacties uiteindelijk 
overwegend positief. 

Uit de anonimiteit
Sophie: “Deze vergunningplicht is een in-

strument om meer grip te krijgen op het 
ondernemersklimaat, het is een manier om 
te handhaven en sneller in te grijpen bij cri-
minalisering en ondermijning.” Abdel: “Men 
wordt uit de anonimiteit gehaald. Ik ken nu 
alle ondernemers in de buurt, ik spreek ze 
allemaal regelmatig. En laten we wel zijn, 
ondernemers die kwaad in de zin hebben, 
weten heel goed dat ze niet hier moeten zijn.” 

Zijn ze niet ongerust over het ‘waterbed-
effect’? Sophie reageert lachend: “Remkes 
zei indertijd dat als je daar bang voor bent, je 
niks kan doen.” Abdel: “En weet je, het werkt, 
dus het kan ook elders ingezet worden.”

Meld een vermoeden 
Er gebeurt meer. Het coffeeshopbeleid 

wordt voor de zomer besproken in de raad, 
dat ligt nu echt daar. En er is de app Meld een 
vermoeden. Sophie: “De meldingen komen 
nu minder versnipperd en meer centraal 
binnen. Zo kan er ook gemakkelijker iets 
mee worden gedaan. De meldingen bevesti-
gen het beeld van wat er aan de hand is en 
dus ook dat we op de goede weg zijn. En ook 
dit instrument is een stukje van de puzzel, 
niet meer en ook niet minder. Belangrijkste 
is dat door de inzet van velen de nare gevol-
gen van ondermijning in ReVa nu echt op de 
agenda staan.” Abdel vult aan: “En de diesel 
is op stoom.” 

WONEN IN DE WIJK

De diesel op 
stoom Aanpak 
ondermijning en 
criminaliteit

tekst: AAd vAn schie  foto: Piet veRnimmen Viermaal is scheepsrecht. We schrij-
ven nu voor de vierde keer over dit uit-
dagende project van 43 appartementen 
in de sociale huursector. Op dit moment 
wordt het asbest uit het pand verwijderd en 
daarna brengt de bouwer stutten aan voor 
het behoud van de oude gevel. Vervolgens 
kan het echte werk beginnen. Planning van 
de oplevering is einde 2022.

Lange aanloop
Eerder, in april 2020, leek het er nog op dat 

de bouw in het najaar van 2020 van start 
zou kunnen gaan. Nog net op tijd voor de 
toenmalige directeur Jaap ’t Hart om vóór zijn 
pensioendatum het startsein te geven voor dit 
project. Inmiddels is zijn opvolgster Mirjam del 
Canho van het Architectenregister aangetreden 
om het stokje na een inwerkperiode van hem 
over te nemen. Vooral de financiering van 

dit 100% duurzame bouwproject zorgde 
in de eindfase nog voor vertraging. Tot 18 
mei jl. was er ook nog enige onzekerheid in 
verband met een gerechtelijke procedure, die 
aangespannen was door een bewoner van de 
Ampèrestraat. Het ging hier met name om 
de afgenomen bezonning voor de overburen 
door het verhogen van de achterkant van het 
gebouw. De voorzieningenrechter begreep 
de teleurstelling van de bewoner, maar de 
bezwaren werden op juridische gronden 
verworpen. 

Architectonische en sociale parel 
voor de buurt

Als het asbest eruit is en de gevel gestut, 
gaat het echte werk beginnen. Mirjam wil 
heel graag dat dit project een belangrijke rol 
in de buurt gaat spelen. “Wij zoeken altijd de 
verbinding met de buurtbewoners. We gaan 

aan de omwonenden de mogelijkheid bieden 
om tijdens de bouw in groepjes rond te ko-
men kijken. Een deel van de hal blijft intact 
voor onder meer een fietsenstalling en een 
fietsenwerkplaats. Er komen vier deelauto-
parkeerplaatsen. En alles buitengewoon 
duurzaam, nul op de meter, zoals dat heet. 
Politieagenten, medewerkers uit de zorg en 
het onderwijs hebben een pre op het huren 
van deze eenpersoonsappartementen. Juist 
die groepen komen niet aan de bak in de 
stad, en voor de huurprijzen van nog geen 
700 euro hier moet dit lukken. Er komt ook 
nog een aandenken aan de vroegere functie 
van dit pand als haardenfabriek. Kortom, de 
oudste woningbouwvereniging in het land, 
de Koninklijke Haagse Woningvereniging 
van 1854, die in het verleden uit de wijk ver-
trok na de verkoop van huizen in de Celsius-
straat en De Reaumurstraat, is weer terug 
op het oude nest. Mooi!

Realisatie gestart op 1 juni

Sociaal Huurproject Fahrenheitstraat 335-341

  Beeklaan

Alweer over de Weimarstraat? Is 
er dan niet meer? Zeker wel, vindt 
de redactie, maar de Weimarstraat 
(met de Beeklaan) gaat dwars door 
de wijk en is gezichts- en sfeerbe-
palend voor ReVa. KonkreetNieuws 
houdt, met de bewoners en de orga-
nisaties in de wijk, graag een vinger 
aan de pols én de druk op de ketel, 
zodat de aandacht niet verslapt.Criminelen proberen 

soms gebruik te 
maken van allerlei 

gemeentelijke diensten 
en producten
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Professioneel advies over uw huid 
of huidklachten nodig?

Acne/ Acnelittekens
Lymfoedeem
Ongewenst haargroei
Pigmentstoornissen
Nazorg (borst)kanker
Verwijderen van goedaardige
huidplekken
Huidverbetering
Aanmeten steunkousen
Peelingbehandelingen

Gratis intake
Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
Behandeling door HBO gediplomeerde en 
kwaliteitsgeregistreerde professional

Beeklaan 144
Volendamlaan 1260  
Den Haag
tel: 06 19 97 93 67  
www.huidtherapiecutaan.nl
info@huidtherapiecutaan.nl

www.sunblock.nl  070 82 00 355www

Defecte ( mechanische ) flipperkasten ter overname gevraagd
telefoon (070) 820 99 45   of   Email  flipper@poing.nl

Meer info of inschrijven? Kijk op regentesse.nl

Ontdek het gemak van onze afhaalkluis:
 Medicijnen ophalen wanneer het jou uitkomt; 

 24 uur per dag, 7 dagen per week.
   Eenvoudig in gebruik. Je krijgt een e-mail of 
sms met unieke afhaalcode.
 De kluis staat op de hoek van de 

 Regentesselaan en Galileïstraat.

TIP: De afhaalkluis is ook handig voor al jouw bestellingen via
onze webwinkel. Keuze uit ruim 60.000 drogisterijartikelen!

Regentesse Apotheek
& Homeopathie Regentesse 

Sinds 
1897

Service Apotheek Regentesse
Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag
070 345 16 65 |  info@regentesse.nl

www.notariskantoorpost.nl

Het kantoor voor alle werkzaamheden op notarieel gebied,
ook voor estateplanning.

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

Telefoon: (070) 360 59 59
Mobiel: 06 20 28 58 22

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

WORKSHOP
CURSUS

WOLVILTEN 

KUNST
DESIGN

ONTWERP-OP-MAAT

Viltflexplek.nl  
Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

JACO KOEVOET

LEVENSCOACHING
Voor als je vastloopt en voelt dat het zo niet 

verder kan!

LOOPBAANCOACHING
Voor als je wilt ontdekken wat voor werk écht 

bij je past en hoe je daar voor gaat!

MOBIEL 06 204 33 947   EMAIL JACO@DEREISGEZEL.NL   WEBSITE WWW.DEREISGEZEL.NL
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

tekst en foto’s: Anneke de GRAAf  

Hoe het in 2020 gestarte 
horecaondernemers verging  

Aafke Hofman van de Bij Keuken
Maakt ontbijtjes en soms lunches
Kookt soms samen met iemand. Is er ook voor een goed 
gesprek. Serveert vanaf 14 graden ‘buitenontbijtjes’ in de 
natuur. “Voor mij heeft het heel goed uitgepakt. Mijn concept 
was in feite al ‘to go’ én gedeeltelijk buiten, daarom heeft het 
me ook veel nieuws geleverd. Daarbij voel ik me erg gesteund 
en gedragen door deze buurt, de allerbeste buurt voor een 
onderneming als deze!” 
Columbusstraat 266, www.buitenontbijtjes.nl

Ingrid van den Heetkamp van 
Kitty’s Corner
Mediterrane keuken
Ingrid: “De crisis heeft ons gedwongen om out-of-the-box te 
denken. We waren al van plan meer met de Griekse keuken 
te doen. Dat hebben we versneld ingevoerd, want daarin is 
minder concurrentie. We moesten hiervoor nog wel appara-
tuur aanschaffen, zoals een grill en grotere afzuigkap. En we 
gingen met een thuisbezorger samenwerken. Een en ander 
sloeg in als een kleine bom. Toch zijn we blij als alles weer 
normaal is, want ons hart gaat nog steeds uit naar gasten in 
ons restaurant.”  Valkenboslaan 23, 070 2250576. 

Merel Bos van Pompernikkel 
Bakkerij & restaurant
“We zijn meteen overgestapt op take away, maar we zijn ons 
vooral gaan toeleggen op de bakkerij en later op het terras 
voor ontbijt en lunch. Inmiddels hebben we een grote en 
trouwe klantenkring gekregen. Al met al is het ons heel goed 
vergaan. We zijn de buurtbewoners erg dankbaar dat ze zo 
loyaal met ons zijn gebleven.”   
Beeklaan 370, 06 13466748.  

In 2020 besteedden we aandacht aan enkele 
horecaondernemers die vlak voor of tijdens de 
coronacrisis in ReVa zijn gestart. Ze kregen, net als alle 
horeca, te maken met ingrijpende maatregelen die hen 
zeker geraakt moeten hebben. We waren bezorgd en 
gingen langs bij drie van deze moedige ondernemers. 

tekst: AAd vAn schie  foto: Piet veRnimmen 

Onontkoombaar is deze keer de beurt aan 
het pand van voormalig keukenbedrijf De 
Zaen aan de Beeklaan op de hoek van de 
Newtonstraat. ‘Kan beter’ is een gotspe 
als je naar deze panden kijkt. Hoe is het 
mogelijk dat dit er zo bij ligt in onze wijk? 
Leegstand van meer dan tien jaar. De brand 
in de nacht van 19 december 2017 staat 
ons nog helder voor ogen. Die joeg ook alle 
bewoners in de appartementen erboven 
en ernaast in de Newtonstraat uit hun 

woonstee. Sindsdien is er eigenlijk niets 
gebeurd. Ja, er is twee keer een vergunning 
aangevraagd om appartementen te 
bouwen op die plek. De laatste hiervan is 
alweer verlopen. Soms zie je mensen naar 
binnen gaan of naar buiten komen. Als 
daar weer brand uitbreekt zou dat niemand 
verbazen. Deze plek toont het absolute 
failliet van vastgoedspeculatie aan. Er is een 
grote behoefte aan betaalbare woningen 
en dan deze kampioen van de afzichtelijke 
leegstand in het hart van de wijk.

Kan vast beter!
Regenwater opvangen
in waterzakken
tekst: RedActie  foto: Justnimbus.com

Enige jaren geleden konden wijkbe-
wonrs vanuit de Groene Regentes en 
Kopgroep 2030 voor weinig geld een 
100-liter regenton kopen. Uiteindelijk 
zijn er in ReVa 170 tonnen verkocht. De 
belangrijkste redenen voor deelnemers en 
organisatoren waren waterbesparing en 
klimaat.

4500 liter waterzakken
De Groene Regentes wil nu een stap verder 
gaan met waterzakken van 4500 liter 
van JustNimbus. Met 4500 liter heeft een 
gemiddeld gezin een jaar lang genoeg 

voor de tuin, het toilet en de wasmachine. 
Inmiddels zijn er enige honderden van 
deze wateropvangsystemen in Nederland 
in gebruik. Minimumvereisten zijn een 
regenpijp en een kruipruimte van ca. 50 cm. 
Het regenwater wordt opgevangen in de 
waterzak in de kruipruimte, er wordt een 
klein pompje geplaatst en er worden extra 
leidingen voor de wasmachine, het toilet en 
de buitenkraan aangelegd. 

Kosten systeem en besparing 
water
Het waterzaksysteem kost € 3000 inclusief 
installatie en btw. De Groene Regentes 
probeert subsidies en kortingen te krijgen, 
zodat de prijs gehalveerd wordt tot  € 1500. 
Gezien de ‘klimaatgevoeligheid’ van bewo-
ners in ReVa, wat blijkt uit het succes van het 
regentonnenplan, de zonnepanelenactie, de 
zwerfvuilprikkers en de autodelers, gaat de 
Groene Regentes uit van een minimumaantal 
van 50 deelnemers. De minimale gezamen-
lijke waterbesparing is dan 22.500 liter, 225 
m3 per jaar. 
Op www.KonkreetNieuws.nl vindt u meer 
informatie over de mogelijkheden, de 
voordelen voor u en het klimaat en de te 
verwachten kosten. Ook vindt u daar de link 
naar de fabrikant JustNimbus voor klimaat-
achtergronden en technische productdetails.

Oproep
Natuurlijk zijn we blij verrast dat het voor deze ondernemers zo goed heeft uitgepakt en we 
wensen ze nog veel succes in de komende tijd. 
We zijn ook benieuwd hoe het andere ondernemers in ReVa in coronatijd is vergaan en we 
nodigen die uit hier iets over te melden. 
U kunt uw reactie sturen naar redactie@konkreetnieuws.nl
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tekst: lAuRA vAn heRPen foto: estheR GeRAdts 

Deurtje 
Een heel klein deurtje maakte 
hij. Handig. Handig voor als de 
poes eten moet. Hoeven ze niet 
helemaal over straat. Handig met 
manden was - past net – om bij de 
buren in de machine te stoppen. 
Eens liepen de twee dochtertjes 
in badjasjes met shampoo door 
het deurtje om bij hen in bad te 
gaan, omdat er god weet wat met 
de badkamer aan de hand was. Het 
bleek een bubbelbad! Ze wilden 
nooit meer iets anders.
En als je dan van haar bloeiende 
tuin – het beste wat ik voor mijn 
tuin kan doen is op vakantie gaan 
– door het deurtje gaat. Ja dan. 
Dan kom je in een echte kasteel-
tuin. Hij hovenierde in hoge 
kringen, ontving nog een bedankje 
van premier Kok.
Ja dat is weelde. Dat tuingenot. 
Dat de kinderen soms naar school 
gebracht worden. Of gehaald. Ze 
leerden van de oudste hoe dat 
moest met luiers enzo. Nee niet 
die, dat is een zwemluier.
Als ouders. Inclusief het teleur-
stellen. Je moet ze water geven, 
óók als het regent.
Ze ziet het nu zelf ook. Het ver-
drietige salieplantje.
Grote mazzel met elkaar. En met 
hun verborgen stadsparels.

Buren in Beeld BEWONERS IN DE WIJK

tekst: Anneke de GRAAf foto’s: JAcques RiJnsbuRGeR

(Vervolg van de voorpagina)
Op 5 juni was het Wereldmilieudag. Op 
die dag organiseerde Kopgroep2030, sa-
men met Nature Impact Days, Duurzaam 
Den Haag en andere buurtinitiatieven 
een Groene Zaterdag met activiteiten 
op Koningsplein, Regentesseplein en De 
Constant Rebecqueplein. Activiteiten om 
de buurt te vergroenen en mooier te maken en 
daarmee ook hittestress tegen te gaan. 

Regentesseplein
Op dit plein kregen voorbijgangers gratis plant-
jes aangeboden. Hier gaf ook ‘groene trainee’ 
van de campagne Nature Impact Days Annika 

Wijkhuizen informatie over hoe je je balkon 
kunt vergroenen en verkoelen. Ze vulde samen 
met een aantal jongeren plantenbakken voor 
de balkons van De Regenvalk-seniorenflats. An-
nika: “Nature Impact Days wil jongeren betrek-
ken bij natuurklussen. Ik ben een van de zeven 
trainees die natuurorganisaties toegewezen 
hebben gekregen. In mijn geval is dat Kop-
groep2030 met dit buurtevenement. Ik wil me, 
naast mijn werk, graag blijven inzetten voor 
groene initiatieven.” 

Koningsplein
Op het Koningsplein konden bewoners stekjes, 
planten en zaden ruilen met buurtgenoten. 
Iedereen die iets kwam brengen, mocht op de 
foto. Achterliggende gedachte: ruilen is duurza-

mer dan kopen en planten in huis zorgen voor 
een beter binnenklimaat. Hoogtepunt op het 
plein was het mooie en vertederende optreden 
van een kinderensemble, met violen en cello’s 
op kinderformaat. Renée Santema en Inga Mol, 
bewoners van het Koningsplein, vertelden over 
hoe zij zo’n 15 jaar geleden hielpen om de kas-
tanjebomen op het plein, alle met bloedings-
ziekte, voor de kap te behoeden. “De gemeente 
kwam met een experimentele medicatie uit In-
dia. Daarmee werden de bomen wekelijks door 
bomenspecialisten ingesmeerd. Wij namen dit 
na een tijdje van hen over en klommen elke 
week op de ladder. De behandeling heeft an-
derhalf jaar geduurd, toen ging het beter met 
de bomen.”   

De Constant Rebequeplein
In buurttuin Gras van de Buren op het De Con-
stant Rebecqueplein was onder andere Opera-
tie Steenbreek actief, waarbij bewoners tegels 
konden inleveren in ruil voor plantjes, om plaats 
te maken voor meer groen in de tuin of voor 
een geveltuin. En men kon er ook meedoen 
aan het inrichten van een kruidenplukbak. Hier 
was ook Karin de Bije met kleindochter Emely. 
Emely heeft zich opgegeven om de kruiden-
plukbak te gaan verzorgen. “Ik hou van eten en 
koken, en ik vind het ook leuk te weten waar het 
eten vandaan komt. Mijn oma vindt dat ik meer 
buiten moet zijn, dus lijkt me dit wel een goeie 
bezigheid.” 

Straatplanten
Karin wil het nog even hebben over de straat-
planten. Op deze dag  werden vanaf het Re-
gentesseplein straatplantenwandelingen met 

botanisch stoepkrijten georganiseerd. “We 
hebben al heel wat bijzondere straatplanten 
gevonden, zoals schijfkamille, winterpostelein, 
herderstasje. Maar voor je het weet wordt alles 
door de gemeente weggehaald. Ik vind planten 
fantastisch. Op mijn werk heb ik van de binnen-
plaats een wilde tuin gemaakt. Waarom wordt 
hier toch zoveel gemaaid? Laat alles lekker op-
komen en bloeien of zaai wilde bloemen. Goed 
voor de insecten en mooi om te zien!”
Al met al een wel wat koude, maar toch ge-
slaagde en vruchtbare Groene Zaterdag, met 
ontzettend veel groene activiteiten. ‘Groen’ 
leeft echt binnen ReVa en lijkt hier in vruchtbare 
aard te vallen. 

Groene Zaterdag op drie pleinen

Kopgroep2030 bestaat uit een groep 
enthousiaste bewoners van Koning- en 
Regentesseplein en omgeving. Deze be-
woners willen graag met alle buurtbe-
woners aan de slag met meer groen en 
schone energie in de buurt. Sinds 2019 
partner van Duurzaam Den Haag. 
www.kopgroep2030.nl  

“Nature Impact 
Days wil jongeren 

betrekken bij
natuurklussen ”
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De creatieve 
metselaar

tekst en foto’s: Piet veRnimmen   

De bouwgeschiedenis van het Regentes-
sekwartier begint rond 1885 en aan-
nemers zijn binnen de kortste keren in 
de weer met kleine aaneengeschakelde 
bouwprojecten, veelal uitgevoerd in de 
stijl van de toenmalige mode: de neo-
renaissance. Als je anno 2021 op de stoep 
loopt in het Regentessekwartier en je kijkt voor 
je uit, dan zie je in veel straten de tientallen 
horizontale en verticale witte lijnen van die 
neorenaissance-huizenrij.

Symmetrie
Het is aardig te ‘ontdekken’ hoeveel panden 
zo’n bouwproject omvatte. Veelal zijn ze in 
symmetrie gebouwd. Mooie voorbeelden zijn 
de Suezkade 57-80 met ‘Anno’ aan de linker-
kant en ‘1893’ helemaal aan de rechterkant, 
Conradkade 24-30, Weimarstraat 50-54, Regen-
tesselaan 94-100, Daguerrestraat 64-74 en in 
diezelfde straat 119-133. Maar de wijk staat er 
vol mee. (Wat vindt u overigens van die merk-
waardige Noord-Duitse baksteen-architectuur 
van Weimarstraat 168-174)? 

Latei en boog
Een kenmerk van die neorenaissance-panden 
zijn de boogveldjes. Om het gewicht op de 
raam- of deurpartij op te vangen, gebruikten 
de aannemers op het eind van die 19e eeuw 
geen latei (draagbalk), maar vingen ze het 
gewicht op door een boog. Dan krijg je het 
verschijnsel dat de ruimte boven het kozijn 
meteen doorloopt tot de boog. Die ruime 
daartussen is het boogveld.

Metselaars 
Zo’n boogveld kun je opvullen met bloemmo-
tieven of met een koppetje en dan krijg je een 
in reliëf opgevuld boogveldje, een boogtrom-
mel. Maar ReVa is vooral rijk aan boogveldjes 
die opgevuld zijn met decoratief bedoeld 
mozaïek van siermetselwerk. In dat siermet-
selwerk is een ongekende variatie te zien in 
soorten baksteen, kleur en patronen. Het zou 
niks verbazen als de metselaar vrij was deze 
bogen naar eigen smaak in te vullen. Een soort 
metselaarsstempel. Het lijkt aannemelijk dat 
hij daarbij gebruik kon maken van de voorraad 
stenen die de aannemer in depot had. Het is 
intrigerend te zien welk systeem de metselaar 
hanteerde bij de opvulling van die boogveld-
jes op de begane grond, eerste en soms ook 
tweede verdieping. En dan moest hij natuurlijk 
ook rekening houden met de boogveldjes die 
de concurrerende metselaar van het bouwblok 
ernaast had gebruikt 

2021
In een paar gevallen heeft een eigenaar de 
boogveldjes bedekt met spaanplaat en wit ge-
schilderd of beschilderd met vogeltjes of met 
jugendstilmotieven. Maar de meeste boog-
veldjes in de wijk zien eruit alsof de metselaar 
ze gisteren heeft gerealiseerd. Boogveldjes: 
ongekende creativiteit op een veldje van nog 
geen kwart vierkante meter.
Iets om trots op te zijn!

(met dank aan Robert Schütte, architect)

Beeklaan Van Bylandtstraat Columbusstraat

Conradkade Copernicusstraat Copernicusstraat

Copernicusstraat Daguerrestraat Daguerrestraat

De Perponcherstraat Galileistraat

Kepplerstraat Koningsplein Laan van Meerdervoort

Laan van Meerdervoort Van Merlenstraat

Regentesselaan Stephensonstraat Suezkade

Van Swietenstraat Wattstraat Weimarstraat

De Perponcherstraat

Laan van Meerdervoort
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tekst: fRoukJe diekstRA  foto: Piet veRnimmen

Op een niet zo mooie Pinksterdag opent 
de uit Frankrijk afkomstige Aurélien 
Dupuy de voordeur van Weimarstraat 
15a. De benedenverdieping is ingericht als 
‘coworking space’, een ruimte voor ondernemers 
of professionals om in te werken. Opvallend 
zijn de originele gipsen plafonds, de patio, de 
uitbouw achterin. In rap Engels vertelt Aurélien 
enthousiast over zijn huis. 
“Afgelopen zomer hebben we de voorgevel la-
ten opknappen. Toen kwamen vier mooie gevel-
kopjes tevoorschijn achter vele dikke lagen verf.” 
Het pand dateert uit 1898 en is als woonhuis 
gebouwd. In 1903 is het verbouwd tot winkel 
met etalage en uitbouw. Uit oude advertenties 
blijkt dat in 1907 in het pand een zaak voor ka-
chels was gevestigd; een oude foto toont “Haar-
den, Kachels en Fornuizen” op de gevel. 

Van Londen naar Den Haag 
“We hebben jaren in Londen gewoond en ge-
werkt. Daar zijn onze twee dochters Amy en 
Lucy geboren. Mijn vrouw Stéphanie werkt bij 
het European Medicines Agency. Deze organi-
satie verhuisde vanwege de Brexit van Londen 
naar Amsterdam. We hebben toen besloten 
mee te verhuizen en een nieuw avontuur aan te 
gaan.” In de lente van 2019 bezochten ze in een 
paar dagen tijd een aantal steden in Nederland 
op zoek naar een huis: Amsterdam, Haarlem, 
Almere en eigenlijk als laatste optie Den Haag. 
“We zijn een internationale sfeer in Londen ge-
wend en diezelfde sfeer troffen we hier in Den 
Haag, alleen dan op een prettig kleine schaal.” 
Eerst huurde het gezin tijdelijk een woning aan 
de Suezkade. Zo leerden ze de wijk kennen. “We 
raakten verliefd op deze buurt vanwege de di-

versiteit, de verschillende achtergronden van 
de bewoners, de culturele activiteiten en de 
levendigheid.” 

MyWorkLounge 
Aurélien werkt sinds 2015 thuis als freelance 
consultant voor medicijnen tegen kanker. Na 
een tijd kreeg hij genoeg van het thuis alleen 
werken. “Ik miste het contact met anderen; 
hun input. In Londen had ik ervaring met co-
working spaces, maar ik vond ze vaak te groot, 
te duur en erg onpersoonlijk.” Zo ontstond het 
idee om zelf werkplekken te gaan verhuren. “In 
november 2019 vonden we dit huis en we wis-
ten meteen dat dit het huis voor ons en onze 
plannen was: twee aparte ingangen, een grote 
werkruimte op de begane grond en een mooi 
woonhuis boven.” Beneden werd het pand op-
geknapt en ingericht met werkplekken. Aan 
de zijkant is een ruime keuken met koffiehoek, 
lockers, wc en een douche. Ze wilden nog even 
wachten met de verhuur van de werkplekken 
en toen kwam corona. De afgelopen tijd heb-
ben ze gebruikt voor verdere inrichting van de 
ruimte; achterin is een vergaderruimte gecre-
eerd. “We hopen dat mensen uit de buurt hier 
willen komen werken: zzp’ers bijvoorbeeld, 
en start-ups. We zijn van mening dat dit soort 
werkplekken bijzonder gunstig zijn voor derge-
lijke onafhankelijke entrepreneurs. Zij zijn vaker 
geïsoleerd en door te werken op een coworking 
space profiteren ze van de kennis en ervaring 
van anderen. Ieder brengt zijn eigen input mee; 
er ontstaat een uitwisseling van ideeën en 
energie. Stéphanie vult aan: “We hebben plek 
voor zo’n tien mensen. Momenteel werken hier 
vier mensen, drie uit ons eigen netwerk en een 
van daarbuiten. We hopen na de zomer officieel 
met MyWorkLounge van start te gaan.” 

Actief in de buurt 
Aurélien en Stéphanie werken beiden full-
time; de verhuur van flexplekken is iets wat ze 
ernaast doen. “We houden ervan om allerlei 
soorten mensen uit de buurt te ontmoeten en 
ideeën uit te wisselen.” Ze denken na over hoe 
de ruimte nog meer gebruikt kan worden: als 
ontmoetingsplek voor buurtbijeenkomsten, 
repetitieplek voor een koor, lesruimte voor Ne-

derlands of een plek voor kunstenaars om te 
exposeren. Aan ideeën geen gebrek. 
Voordat Aurélien de voordeur weer sluit, wijst 
hij op het moderne portret van Van Gogh dat 
aan de zijmuur van de etalage hangt. Hij zag 
het voor het eerst in de Eurostar van Londen 
naar het Europese vasteland. Nu hangt het hier, 
als symbool voor een nieuwe stap. 
www.myworklounge.com, 06 44509339  

 Aurélien in de deur van zijn pand in de Weimarstraat 

tekst: AAd vAn schie  foto: Piet veRnimmen

Sinds enige tijd waait er een fleurige 
vlag van CityKids aan de gevel van het 
oude schoolgebouw in de Boylestraat. 
Deze organisatie blijkt onder meer zorg- 
en ontwikkelingsactiviteiten aan te bieden 
voor kinderen met een ontwikkelingsach-
terstand of verstandelijke beperking in de 

leeftijd van 0 tot 12 jaar.  
Kleinschaligheid en kindgerichte zorg 

staan voorop. Maritza Russel is oprichter 
en directeur van deze organisatie, die in-
middels op negen locaties in Zuid-Holland 
actief is. Zij is ooit gestart en nog steeds 
actief in de kinderopvang. Toen zij stuitte 
op het probleem dat kinderen met een ach-
terstand niet voldoende uit de verf kwamen 

in de reguliere opvang, zette zij deze speci-
fieke opvang op. 

Kindgerichte omgeving
Marloes Mostert en Lisa Kerkhof geven als 

teamcoördinatoren leiding aan de pedago-
gen die de zes groepen van gemiddeld acht 
kinderen begeleiden. De leeftijdsgroepen zijn 
van 3 tot 6 jaar en van 6 tot 12 jaar. Elke groep 
heeft een passend dagprogramma, gericht op 
structuur of schoolvoorbereiding. Natuurlijk 
wordt er voor het opstellen van de behandel-
plannen en het afstemmen met de thuissitu-
atie zeer nauw samengewerkt met de ouders. 
De groepsruimten zijn ruim, rustig ingericht 
en geven de kinderen een veilig en vertrouwd 
gevoel. De buitenspeelplaats biedt de kinde-
ren de gelegenheid heerlijk te spelen en te 
ontdekken. Een mooie klimtoren, een tram-
poline, picknickmeubeltjes en groene perkjes 
geven dit schoolplein een fijn karakter. 

Vrijwilligers gevraagd
Marloes en Lisa zijn blij met dit gebouw en 

met de ligging in zo’n levendige wijk. Ze zijn 

gestart in juni 2020, dus midden in de co-
ronatijd, en dat gaf wel een handicap om de 
wijk wat meer te verkennen. Maar zodra dit 
kan, willen ze er met de kinderen op uit. Ze 
hebben wel vrijwilligers nodig: voor hand- 
en spandiensten bij de lunch, het klaarzet-
ten van nieuwe spullen en voor het eropuit 
gaan. Het zou fijn zijn als buurtbewoners op 
die wijze betrokken raken bij deze nieuwe 
loot aan de wijkstam. Dat werkt twee kan-
ten op: integratie in de buurt en kennis 
maken van de buurt met dit mooie ontwik-
kelingswerk. Neem contact op met Lisa of 
Marloes (070 2171077) en kijk op de web-
site van CityKids. Je vindt daar ook een club 
Vrienden van CityKids, die geld inzamelt 
om geschikt maar helaas ook duur ontwik-
kelingsgericht materiaal aan te schaffen: 
www.citykids.nl.

Uitvindertjes van CityKids actief in de Boylestraat
Kleine stapjes zijn goud waard!

ONDERWIJS IN DE WIJK

Werkplekken in de Weimar 

De groepsruimten 
zijn ruim, rustig 

ingericht en geven de 
kinderen een veilig en 

vertrouwd gevoel

We hopen dat mensen 
uit de buurt hier 

willen komen werken: 
zzp’ers bijvoorbeeld, 

en start-ups
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GROEN IN DE WIJK

tekst: Anneke de GRAAf foto’s: Ron bus 

Medio mei, nadat eindelijk alle bomen 
in blad waren gekomen, inventariseer-
den we al wandelend met wijkbewoner 
en oud-biologiedocent Ron Bus het bo-
menbestand in ReVa. Zowel het aantal 
als de diversiteit van de ReVa bomen zijn 
groot, reden dat in dit artikel slechts enke-
le, maar soms bijzondere exemplaren aan 
bod komen.

Penwortel
In de Stephensonstraat staat een aantal 

bloeiende kerspruimen. Voorheen ston-
den hier sierappels, maar de bewoners 
ergerden zich aan de rommel van de geval-
len, niet eetbare, appeltjes. Verderop, op de 
Beeklaan, staat in het stenige middendeel 
een esdoorn. Ron: “De gemeente plant 
die graag vanwege hun diepe penwortel, 
die het asfalt en de stenen niet naar boven 

drukt. Populieren en abelen doen dat bij-
voorbeeld wel.” 

Belangrijke diversiteit
Hollandse iepen sieren de Valkenbos-

laan. “Twintig jaar geleden heerste er iep-
ziekte. Een groot deel van de iepen is toen 
gekapt. Inmiddels zijn er resistente soor-
ten, maar nu heerst er weer een ernstige 
essenziekte.” Diversiteit in bomen is ook 
daarom belangrijk. Anders loop je bij ziek-
te of gelijke leeftijd van dezelfde bomen 
het risico dat hele straten in één keer leeg-
gekapt moeten worden. Zo verloor destijds 
ook de Columbusstraat in één dag al zijn 
prachtige oude iepen, tot groot verdriet 
van de bewoners. 

Levend fossiel
Op de hoek van de Fahrenheitstraat/

Laan van Meerdervoort staat een tamelijk 
unieke Kaukasische vleugelnoot. Later 

vinden we er nog een, op de hoek van de 
Acaciastraat en de Thomsonlaan. Even 
verderop in de Fahrenheitstraat, richting 
Ovonde, staan een paar amberbomen 
en voorbij de Ovonde, nog steeds in de 
Fahrenheitstraat, zitten duiven in een rij 
ginkgo’s. Ron: “Die boom zit tussen een 
naald- en een loofboom in. Hij is in feite 
een levend fossiel, want het is de enig over-
gebleven soort van het geslacht ginkgo.”

Goed voor de bijen
In de Celsiusstraat staat een linde. Een 

heel gewone boom, maar geliefd vanwege 
de heerlijke geur tijdens de bloei. Even 
verder, op het Newtonplein, veel plata-
nen. “Die laten stukken schors vallen. Be-
woners bellen soms de gemeente, omdat 
ze denken dat de bomen ziek zijn.” Via de 
Noorderbeekstraat naar het Kamerlingh 
Onnesplein, waar een grote Italiaanse 
populier de show steelt. Ron: “Nadeel van 

populieren is dat ze nogal snel takken ver-
liezen, zeker met harde wind.” Verder door 
de Noorderbeekstraat, die langs de fraaie 
nieuwbouw naar de Beeklaan loopt, waar 
een kleine 10 jaar geleden een rij honing-
bomen werd geplant. Oorspronkelijk uit 
China en Korea. Een traktatie voor honing-
bijen.

Monumentaal
De route voert via de Loosduinseweg en 

de Gaslaan naar de Karel Roosstraat. Hier 
staat de enige officiële monumentale boom 
van ReVa: de ruim 200-jarige paarden-
kastanje, die daar samen met een paar 
kleinbladige lindes op het kleine pleintje 
majesteitelijk staat te bloeien. 

Er is een handige Haagse bomen app, 
waarin álle gemeentelijke bomen, dus ook 
die in ReVa, uitgebreid staan beschreven. 
Je komt er als je in je browser eenvoudig 
‘Haagse bomen app’ intikt. 

De bomen van ReVa

Amberboom 
Fahrenheitstraat 

Honingbomen
Beeklaan

Amberboom (detail)
Fahrenheitstraat

Plataan (detail)
Newtonplein

Kaukasche vleugelnoot
Fahrenheitstraat

Esdoorn
Beeklaan

Linde 
Celsiusstraat

Kerspruim
Stephensonstraat

Plataan
Newtonplein

Paardenkastanje
Karel Roosstraat

Hollandse iep 
Valkenboslaan

Italiaanse populier
Kamerlingh Onnesplein

Ginkgo
Fahrenheitstraat 
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tekst: weimARchief  foto: hAAGs GemeenteARchief  

Daar waar we tegenwoordig moeten uitkij-
ken voor het drukke stadsverkeer, was het  
vroeger nog een oase van rust: het Coper-
nicusplein, vernoemd naar de Poolse arts, 
wiskundige en astronoom Nicolaas Coper-
nicus (1473-1543).  

Rand van de stad
In de periode 1905 tot 1910 worden de winkels en 
huizen rond dit plein, dat dan nog aan de rand van 
Den Haag ligt, gebouwd. Iets verderop, voorbij de 
Fahrenheitstraat, is de stad nog onbebouwd. De 
royale panden zijn veelal voorzien van fraaie orna-
mentiek. De eerste winkels die zich rond het plein 
vestigen, zijn onder andere Blonk’s vleeschhandel 
op nr. 10, een filiaal van de landelijk opererende 
keten E. Noack in fijne vleeschwaren en conserven 
op nr. 9, drogisterij ‘De gekroonde valk’ op nr. 16, 
en op nr. 12 de Valkenboschboekhandel van M. de 
Hartogh.                                

Gevers Deynoot 
Midden op het plein wordt een plantsoen aange-
legd en een monument geplaatst. Het is ter ere 
van Jonkheer Mr. Dirk Rudolph Gevers Deynoot 
(1807-1877), medeoprichter van de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw, een organisatie ter 
bevordering van de bloei en het behartigen van 
de belangen van o.a. akker- en tuinbouw, veeteelt, 
zuivelbereiding en bloemteelt in Noord- en Zuid-

Holland. Het kunstwerk stond eerder op de hoek 
Oude Haagweg/Gevers Deynootstraat (vanaf 
1967 Buitentuinen). Gevers Deynoot had daar tot 
zijn dood gewoond op de buitenplaats Rusthoek. 
Het monument stond daar op particulier terrein, 
was slecht onderhouden en in verval geraakt. De 
familie bood het daarop aan de gemeenteraad 
van Den Haag aan, met het verzoek het op het Co-
pernicusplein te plaatsen.                                                                                 

Terug naar Loosduinen
Hoewel vanuit de gemeenteraad het idee wordt 
geopperd om het monument te plaatsen op de 
hoek Fahrenheitstraat/Loosduinseweg, wordt 
uiteindelijk toch de wens van de familie gerespec-
teerd. Het monument wordt op zijn nieuwe plek 
zonder ceremonieel in gebruik genomen. Op deze 
nieuwe locatie is het monument echter ook geen 
lang leven beschoren. Plantsoen en zuil moeten 
plaatsmaken voor het toenemende verkeer. In 
1928 wordt het monument dan ook ontmanteld 
en gaat het weer terug naar Loosduinen, maar nu 
naar het Burgemeester Françoisplein. Tot op de 
dag van vandaag is het daar te bewonderen.    

Buste Copernicus
Hoewel Copernicus dan wel niet prominent op 
het plein staat, houdt hij er toch een wakend oog 
op. Zijn levensgrote buste staat voor zeer lange 
tijd op een scheidingsmuur van de balkons van de 
dan nog zeer rijkversierde huizen aan Copernicus-
plein 9 en 10.      

In tegenstelling tot het zuil-monument wordt de 
buste van Copernicus wel feestelijk onthuld. Op 
14 juli 1908 verzamelen zich enkele honderden 
buurtgenoten en wordt het beeld onder muzikale 
omlijsting van een zevenmans orkest vrijgegeven. 
In maart 1965 maakt fotograaf Walter de Maar, 
werkzaam voor de krant Het Vaderland, een serie 
foto’s van beelden ‘op hoogte’. Ook de buste op het 
Copernicusplein wordt hier op de gevoelige plaat 
vastgelegd. Anno 2021 is het Copernicusplein al-
weer jaren ontdaan van deze buste.       
Weet u wat er met het beeld gebeurd is? Of wilt u 

ons archiefteam komen versterken? Mail ons dan: 
weimarchief@gmail.com. Dit artikel met extra 
foto’s vindt u ook www.konkreetnieuws.nl. 

Copernicus’ wakend oog HISTORIE IN DE WIJK

tekst: wiJ weimAR

Dit is een oproep aan alle wijkbewo-
ners. Een oproep die gaat over onze 
toekomst en uw bijdrage daaraan. De 
stad verandert, onze buurt verandert en dat 
is altijd zo geweest. Het meeste blijft gelijk. 
Zo zal iemand die 50 jaar geleden in het Re-
gentesse/Valkenboskwartier woonde, nog 
veel van de wijk herkennen. Maar hij/zij zal 
ook veel verschillen zien en dat zijn niet al-
lemaal verbeteringen. Ook in deze tijd heb-
ben of krijgen we te maken met veranderin-
gen, zoals extra verdiepingen op bestaande 
woningen, andere vormen van wonen, de 
winkelstraat waar je wel veel koffie kunt 
drinken, maar geen boek kunt kopen, en 
steeds meer parkeerplekken die bezet zijn. 

Vragen en antwoorden
Bij die veranderingen horen vragen. Hoe-
veel inwoners kan de wijk hebben? Is er wel 
genoeg groen in de wijk? Blijven er wel vol-
doende speelplekken? Houden we de wijk 
wel divers en gevarieerd? En vooral, hoe 
houden we de wijk leefbaar?
Antwoorden op die vragen krijgen we het 
beste met een visie op de wijk. Die visie 
moet worden gemaakt en wel voor en door 
de bewoners. De huidige ontwikkelingen 
zijn voor de Visiegroep van Wij Weimar aan-
leiding om dit initiatief te nemen. In 2020 

verspreidde de Visiegroep (bestaande uit 
bewoners van ReVa) al een visie op de ont-
wikkelingen in de Weimarstraat (www.wij-
weimar.nl/kopie-van-over-ons) en overlegt 
nu met de gemeente hoe deze uitgewerkt 
moet worden. 

Bijdrage bewoners
Nu richten we ons op de héle wijk. Een visie 
voor en door bewoners begint volgens ons 
dan ook met u als bewoner te vragen wat 
hierover úw gedachten zijn. Dat hoeft niet 
een compleet overzicht te zijn. Ideeën voor 
verbeteringen zijn welkom, net als informa-
tie over de situatie in uw omgeving. Prakti-
sche voorstellen, fantasieën, alles is welkom.

Mail uw bijdrage aan info@wijweimar.
nl, of vul het formulier in op www.
wijweimar.nl. Schrijven en tekenen 
kan ook. Doe het in de bus of stuur 
het op: Noorderbeekdwarsstraat 218, 
2562XX Den Haag.

We sluiten de inzameling op 31 juli, 
zodat we in de KonkreetNieuws van 
oktober een verslag van de inzendin-
gen aan de bewoners kunnen presen-
teren. En dat is uiteraard nog maar het 
begin. We hopen op uw enthousiaste 
en inspirerende bijdrage. 

Oproep van Wij Weimar: 
Denk mee over een visie op de wijk!
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tekst: Anneke de GRAAf  foto: Piet veRnimmen

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aan-
trekkelijk om in te wonen, te werken en 
te bezoeken. De Vrienden van Den Haag 
willen helpen om die vele kwaliteiten te ver-
sterken en de leefbaarheid van Den Haag te 
bevorderen met behoud van zijn karakteris-
tieke waarden. De vereniging wil graag de 
wijken van Den Haag nauwer bij die taak be-
trekken. Daarom licht Henk Bakker, voorzit-
ter van de Vrienden van Den Haag, het werk 
van de vereniging via de KonkreetNieuws 
graag toe voor de bewoners het Regentesse/
Valkenboskwartier.

Kurhaus
De vereniging vindt haar oorsprong in de 

sloopwoede, verkeersdoorbraken en massa-
le kantorenbouw in de jaren ‘60 -’70 van de 
vorige eeuw. De dreigende afbraak van het 
Kurhaus was de druppel die de emmer deed 

overlopen. Een aantal betrokken Hagenaars 
sloeg de handen ineen om de sloop te ver-
hinderen en zo werd in 1973 de vereniging 
Vrienden van Den Haag opgericht. Ze bestaat 
over anderhalf jaar vijftig jaar. 

Respect 
De vereniging heeft op dit moment 1500 

leden. Henk: “Maar dat mogen er best veel 
meer worden, want dat maakt onze stem 
krachtiger. Regelmatig laten we die stem 
horen, in de lokale en landelijke pers, maar 
ook bij college en raad. Wij vinden Den Haag 
een prachtige stad, en dat willen we zo hou-
den. We zijn niet tegen veranderingen in 
de stad, maar we willen wel dat die op een 
goede manier gebeuren, dat er met respect 
wordt omgegaan met wat hier waardevol 
en karakteristiek is. We zetten bijvoorbeeld 
vraagtekens bij de ongebreidelde zucht naar 
hoogbouw of liefdeloze verbouwingen van 
monumentale panden.” 

Torentje
Henk: “Ik zag in de laatste KonkreetNieuws 

een overzicht van de mooie torentjes in jullie 
wijk en dan denk ik meteen aan de afbraak 
van zo’n torentje op het monumentale Fre-
derik Hendrikplein ten behoeve van een 
dakopbouw daar! Daar hebben we ernstig 
bezwaar tegen gemaakt bij de gemeente en 
die procedure is wat ons betreft nog zeker 
niet afgerond. We maken ons bijvoorbeeld 
ook druk om de nieuwe hoogbouw naast de 
vuurtoren, of het plan om een kantoorcontai-
ner naast het Catshuis te zetten, of de geplan-
de hoogbouw op de huidige ANWB-locatie. 
En we vragen ons af of er in alle voorgeno-
men hoogbouw wel betaalbare woningen 
kunnen komen. 

We zijn geen actiegroep, maar als het nodig 
is, voeren we actie. Daarbij trekken we vaak 
samen op met de plaatselijke bewonersor-
ganisaties en helpen daar waar dat nodig is. 
De deskundigheid hebben we in huis binnen 
onze actieve werkgroepen.”

Ook voor bewoners van ReVa
Ook de zaken die in ReVa spelen, zoals het 

vergunningenbeleid, verkamering, woning-
splitsing, dakopbouwen, behoud van het 
monumentale karakter, hebben de aandacht 
van de Vrienden van Den Haag. Een voor-
beeld van wat hier in het verleden is misge-
gaan, vindt Henk de woontoren op de hoek 
van Laan van Meerdervoort en Conradkade. 
“Die past niet in deze mooie oude wijk.” Ook 
voor de bewoners van ReVa zijn de Vrien-
den van Den Haag dus interessant. “Je maakt 
onze vereniging met je lidmaatschap sterker. 
Bovendien organiseren we veel interessante 
excursies naar plaatsen waar je gewoonlijk 
niet zo snel komt en ontvang je zesmaal per 
jaar ons magazine. Voor de kosten hoef je het 
niet te laten: een lidmaatschap kost je € 20 
per jaar.” www.vriendenvandenhaag.nl

Niet over katten 
schrijven
Zo’n typisch geval van gezonde spanning. 
Alertheid. Opwinding.
Wat is er aan de hand, denkt u nu. Wel, m’n 
eerste column voor KonkreetNieuws!
Waar zal ik over schrijven? Het is nou geen 
proefstukje meer, maar een echte concrete 
kolom.
Gelukkig schiet me na enkele dagen een 
idee te binnen.
Naar buiten, wandelen! Door deze prachtige 
wijk, waar deze kritische krant bezorgd 
wordt in 9500 brievenbussen. Hup, linksaf de 
‘Frederik Ruysch’ in. Een paar stappen verder 
en ik passeer de Nicolaas Tulpstraat – wel 
verdorie, weer rotzooi en oud meubilair 
naast de ondergrondse vuilcontainers! Op 
dit moment ergernis nummer 1 bij onderge-
tekende.
Moet ik er over schrijven? Zal ik de mensen 
eens opvoeden; dat ze hun vuilniszakken 
weer mee naar huis moeten nemen als de 
containers vol zitten; dat de bakken geen 
vuilstort zijn waar je allerhande huisvuil 
naast kan dumpen...
Maar is dat mijn taak? Zesentwintig lentes 
jong en dan al via de schrijvende pers in een 
eerste cursiefje de mensheid de les gaan 
lezen?
Wacht nou even, eerst maar eens wat 
gewicht in de schaal gaan leggen, jonge-
man! Krediet opbouwen bij de lezer, en bij 
de krant. Bovendien doet de gemiddelde 
Hagenaar/Hagenees toch waar ‘ie zelf zin in 
heeft; die gooit met hetzelfde gemak ook 
deze column in voornoemde vuilcontainer.
Hup, hoek om, kruispunt over en linksaf de 
Weimarstraat in – straat der straten! Een 
straat met een legendarisch verleden en dito 
toekomst. Het staat in de sterren geschreven. 
Maar het heden, hoe staat het daarmee?
Laten we zeggen: onevenwichtig, doch char-
mant. Twee gezichten, en niets is wat het op 
het eerste oog lijkt. Een buitenstaander ziet 
de Weimarstraat al gauw als één groot pro-
bleem en generaliseert er op los, maar ten 
onrechte; het is een straat zoals het leven. 
Aan de ene kant hard, aan de andere zacht.
Ter hoogte van de lagere school strijkt een 
prachtige kat me langs de kuiten. Duide-
lijk een raskat, een prijsdier, wat zeg ik: 
een plaatje. Maar, ach poes. Over katten 
schrijven, dat doet Sylvia Witteman al tot 
in perfectie; de onvolprezen koningin van 
columnisten-land. Daar gaan wij ons deze 
eerste maal niet aan wagen, poezenkind. We 
moeten origineel zijn. Binnenkomen met 
een klap.
Ik sla rechtsaf de Beeklaan op, maar zie 
ondertussen al dat m’n stukkie af is.
Zo blijkt maar weer: even een wandeling 
maken en zo’n column schrijft zichzelf.

George den Dulk
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 Henk Bakker op het Newtonplein

Vrienden van Den Haag
Ook voor bewoners van ReVa

Houdt u ook van onze stad, maar maakt u zich soms wel eens 
zorgen over het verdwijnen van iets dat Den Haag juist Den Haag 
maakt? Wij, de Vrienden van Den Haag, luiden waar nodig  de 
klok en strijden voor de leefbaarheid.

Wij zijn voor een gezonde groene stad waar het in de openbare 
ruimte goed toeven is voor iedereen.  Geen ongebreidelde en 
onbereikbaar dure hoogbouw, maar woningen die  geschikt zijn 
voor gezinnen en middengroepen.

Steun dan onze vereniging en word lid. Voor € 20,- per jaar voor u 
alleen en voor  € 5,- meer bent u zelfs samen met uw partner lid. 
Hoe meer leden, hoe meer invloed! 

Meld u aan via onze website (www.vriendenvandenhaag.nl) 
en wij zien u graag  zodra het weer kan, bij onze excursies of de 
vriendenborrels, waar wij al het moois dat er nog steeds  is aan u 
zullen tonen.  Intussen kunt u zes keer per jaar genieten van ons 
magazine Ons Den Haag. 

www.vriendenvandenhaag.nl

Voor een Den Haag, waar het 
plezierig  wonen is voor iedereen.
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Verkoopplannen? 
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL 
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229 

De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt. Met kennis van zaken en vooral 
de persoonlijke aanpak van Patricia Hoogeboom, de vrouw áchter De Regentes! 

JOUW DOE HET ZELF WINKEL OM DE HOEK

Bezoek
onze

showroom

Jonker Frans, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11, E info@florence.nl, W www.florence.nl            florencezorg

 

De vakkundige, ervaren makelaar in  Regentesse en 
    Valkenbos die uw belangen optimaal behartigt! 
 
 
 
 
    

  Bel voor een gratis waardebepaling! 
  Nu tijdelijk gratis professionele foto’s bij verkoop 
          van uw woning ter waarde van € 150,-
_________________________________________________________________ 
             

 
 
 
 
 
 

  

geeft drukwerk weer kleur!

Ook voor kleine aantallen
 luxe geschenkverpakkingen.

Meer dan alléén maar drukwerk!

 Advies      Vormgeving    Drukwerk      Printwerk    Afwerking     Brochures     Voorraad

Marconistraat 109, 2809 PG  Gouda
T 0182 76 90 90 • E info@smiet-offset.nl

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

• Zumba, bbb, bootcamp,
   Pilates mat + reformer lessen,

   step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding

• 
• kleine groepen/persoonlijke aandacht
• gratis kinderopvang
• eerlijke prijzen 
• lessen voor elk niveau
• english spoken!

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl

Regentesse Apotheek
& Homeopathie Regentesse 

Service Apotheek Regentesse
Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag
T 070 345 16 65 | E info@regentesse.nl
Kijk ook op regentesse.nl

Wat hebben wij je te bieden:
  Goede samenwerking met alle zorg-
verleners van het gezondheidscentrum
   Aandacht voor jou en advies dat 
bij je past. In de apotheek én online.
  Medicijnen ophalen wanneer het jou 
uitkomt met onze 24/7 afhaalkluis.

• Huisartsenzorg
• Psycholoog
• Wijkverpleegkundigen

• Fysiotherapeut
• Ergotherapeut

• Diëtist
• Prikpost STAR-SHL

Sinds 
1897

Wij zitten in het Regentesse Gezondheidscentrum, samen met:
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tekst: mARieke bAuwens foto: JAcques RiJnsbuRGeR 

Het leek even of ze echt op zouden hou-
den, Marcello en Els van Marcello’s Art 
Factory and Rock Gallery. Dat is gelukkig 
niet zo. Maar er verandert wel wat. 

Kunstenaars en ondernemers
Januari 1985 opende Marcello de galerie aan de 
Emmakade 148, en vijf jaar later ontmoette hij 
Els, ook een kunstenaar. Het was meteen raak en 
ze gingen samen door, privé en in hun werk. Als 
kunstenaar moet je ook ondernemer zijn, en dat 
is Marcello. Ze gingen les en workshops geven, 
tekenen door Marcello, schilderen door Els. Ze 
werkten vrij en in opdracht, en bedachten de 
Rock History Tour (september hopelijk weer). 
Het ging goed, maar niet altijd gemakkelijk. In 
de crisis van de jaren nul ging Els in de zorg wer-
ken, bij dementerende ouderen. Dat vond ze ook 
leuk, zo leuk zelfs dat ze een opleiding deed en 
het bleef doen tot haar pensioen.

Upstairs
En nu staan ze voor een grote verandering. 
De - gedwongen - rust van corona zette hen 
aan het denken. De galerie gaat weg, en bo-
ven gaan ze door met lesgeven. Marcello wil 
doen waar hij veel plezier in heeft, bijvoor-
beeld Post Office illustreren, een boek van 
Bukowski, over een man aan de zelfkant van 
het leven in de VS. Hij begint een talentklas, 
voor mensen die echt willen leren tekenen. 

Die de techniek willen leren, willen leren 
kijken en hun gevoel willen gebruiken. En... 
hij wil een rock&roll-kookboek maken, want 
rock zit tot diep in zijn Haagse vezels. 

adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, 
ambulance) Niet spoed: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, 
Fahrenheitstraat 192: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul 
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijk-
agenten voor Regentessekwartier zijn 
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192: 
0900-8844

Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en 
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein 
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00 
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 0800-2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam via het Servicepunt 
XL, in De Regenvalk: 070-205 26 60 

Buurt- en clubhuizen 
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk, 
Regentesseplein 148: 070-2052660 
Dienstencentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16: 070-360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 28/30: 070-345 93 42
Stichting Paard Klep & Co: 070-345 05 02
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20, 
tel: 070-365 39 03
Wij Weimar buurtwinkel, Noorderbeek-
dwarsstraat 218. Open zaterdags van 
14.00 - 16.00 uur info@wijweimar.nl
Uit en thuis Wijkbus, Regentesselaan 148: 
070-205 26 60
PEP Den Haag, Ondersteuning voor vrij-
willigersorganisaties 070 302 44 44

Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor 
meldingen en klachten over milieu, ge-
luid, stank, ongedierte, openbare straat, 
riolering, straatverlichting etc: 14 070 
Stadsdeelkantoor Segbroek: 14 070
Grofvuil: 14 070

Wonen
Meldpunt woonoverlast: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos: 
bitreva15@gmail.com: 06 19 62 63 33.
Huurtoeslag, belastingdienst:  
0800 - 0543 
Eneco (stroom) storingen: 0800-0072
Dunea (water), storingen: 088-347 47 47 

Cultuur en agenda
sAmenstellinG: Anneke de GRAAf

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

tekst: Anneke de GRAAf foto: isAbelle bAckeR

 
In de decembereditie van deze krant 
kondigde fotograaf en kunstenaar Isa-
belle Backer aan om met foto’s en verha-
len vast te leggen hoe ReVa-bewoners 
de coronacrisis doorkomen. Inmiddels 
hangt een expositie van foto’s van de bewo-
ners die zij heeft gesproken en gefotografeerd 
in Wij Weimar en heeft zij hun verhalen uitge-
werkt en in een boekje vastgelegd. 

Ontmoeting van gesprekspartners
Het boekje ‘ReVa in Corona, de teksten’ bevat 
de weergave van deze openhartige en soms 
ontroerende gesprekken met 22 bewoners 
met uiteenlopende achtergronden. De QR-co-
de in het boekje leidt je naar de website, waar 
de foto’s en verhalen ook te zien zijn. Het was 
de bedoeling om de expositie nog in decem-

ber open te stellen, maar ook hier heeft corona 
roet in het eten gegooid. Nu er eindelijk weer 
iets lijkt te kunnen, organiseerde Isabelle op 
19 en 20 juni een bijeenkomst in Wij Weimar, 
waarin al haar gesprekspartners met elkaar in 
contact konden komen, een van de beoogde 
doelen in het project. 

Open expositie op zaterdag 3 juli 
(en woensdag 7 juli)
Maar Isabelle stelt ook andere bewoners van 
ReVa in de gelegenheid om de foto’s te bekij-
ken, het boekje in ontvangst te nemen en met 

haar te praten over 
het project. U bent 
op 3 juli van 12.00 tot 
16.00 uur (met mis-
schien uitloop) wel-
kom in Wij Weimar, 
Noorderbeekdwarsstraat 218 (hoek Weimars-
traat). Wel graag even van tevoren bij haar op-
geven: isa@isabellebacker.nl
(Bij veel animo is er ook op woensdag 7 juli 
vrije inloop. Definitieve informatie is te vinden 
op de website van Wij Weimar: 
www.wijweimar.nl)

Expositie ReVa 
in Corona  
Verhalen van 
bewoners

 Marcello, Els en Pablo

Downstairs - 
Upstairs

 Geportretteerden Anne en Sander

WIJN & KUNST – PHILIPPE TALLIS

20 juni t/m 5 september 2021 – In sa-
menwerking met Gents Fine Art (Gouda) 
presenteerde Wijn & Kunst atelier in 2019 
het werk van de Franse kunstenaar Phi-
lippe Tallis (Frankrijk). Deze samenwer-
king beviel zo goed dat Wijn & Kunst 
atelier nu twee jaar later opnieuw een 
expositie   heeft samengesteld met werk 
van deze veelzijdige kunstenaar. De ex-
positie, die schilderijen, sculpturen en 
tekeningen omvat, is op afspraak te zien. 
Plan een bezoek via paul@wijnenkunsta-
telier.nl. Weimarstraat 24

(Vervolg van de voorpagina)
Een flinke dosis geluk in De Spelonk 
Werk van hem zit in de collectie van Mu-
seum Boijmans Van Beuningen.
Na de levensgrote olifanten van Catinka 
Kersten en de draaiende Wenteltrap van 
Willem Besselink is dit de derde expositie 
van straatgalerie De Spelonk, een initia-
tief van bewoners Roeland Merks en Bart 
Dirks. Totem (Good Omen) is dag en nacht 
vanaf de straat te zien door de ramen van 
Valkenboslaan 74 (hoek Copernicusplein). 
Meer informatie op www.despelonk.nl.
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CULTUUR GEMIST? 
Maak het met ons mee! We kijken uit naar een bomvol theaterseizoen 
met onder meer het UIT Festival, Open Monumentendagen, Het Spanje 
van Carlos Denia, The Legends met Tess Merlot, Indiase dans Pancha 
Bhutam, Vamos a la Haya, Zand en Veen V, De Betovering, Mundo 
Latino Festival, Sound of Silence VI, Cutting Edge Jazz, onze vaste series 
Ukkieconcerten, Peuterdans, El Pub Flamenco, DNR Filmclub,  
en nog heel veel meer! 

Doe mee aan Zand en Veen 5!
Eind 2021 presenteren we wederom Zand en Veen, met de 
verhalen van bijzondere buurtbewoners. Waar woorden 
tekortschieten wordt er gedanst. Woon je in de buurt op 
zand of veen en durf je dit avontuur aan te gaan? Geef 
je dan via zandenveen@denieuweregentes.nl op voor de 
kennismakingsworkshops. Uit alle aanmeldingen kiezen 
we een divers gezelschap waar we na de zomer mee aan 
de slag gaan voor de 5e editie die tussen kerst en oud en 
nieuw zal spelen. 

DNR 8 JAAR! Zomerexpositie 
Kroongetuigenissen
Dit voorjaar daagden we buurt-
bewoners uit om hun eigen werk 
te maken rondom het onderwerp 
'Kroongetuigenissen' - bijzondere 
ervaringen, inspiratie en inzichten in 
Coronatijd. Te zien vanaf half juni  
tot half september. Plan je bezoek  
op de website!

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt 

Hoera! Zaterdag 29 mei vierde 
De Nieuwe Regentes haar achtste 
verjaardag. Dat werd gevierd met 
een feestelijke wandeling voor 
onze vrijwilligers langs bijzondere 
plekken en bewoners in de buurt. 
We zijn trots op 8 jaar theater voor 
en door de buurt!


