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Halte Copernicusplein is voor wijkbewoners belangrijk vanwege de overstapmogelijkheid op buslijn 21 richting scholen en
Hagaziekenhuis. Lees verder op pagina 5.

Wat hebben de politieke partijen de komende
gemeenteraadsverkiezingen in gedachten voor het
Regentesse- en Valkenboskwartier?

Gemeenteraadsverkiezingen

tekst: Cor Speksnijder

KonkreetNieuws las de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste partijen (uitgaand van huidige zetelverdeling) na op plannen die van belang
kunnen zijn voor wijkbewoners. Met een

schematisch overzicht proberen we een indruk te geven van wat we kunnen verwachten van onze gekozen vertegenwoordigers. De ruimte ontbreekt om aandacht te
schenken aan alle partijen die zich hebben
ingeschreven voor de verkiezingen. Het

is ook onmogelijk recht te doen aan alle
standpunten en voorstellen van deze acht
partijen - hun verkiezingsprogramma’s
beslaan bij elkaar honderden pagina’s.
We hebben ons moeten beperken tot een
aantal opvallende punten, die hopelijk uit-

nodigen een of meer verkiezingsprogramma’s nader te bestuderen. De programma’s voor de komende jaren zijn te lezen
op de websites van de politieke partijen.
Lees meer op pagina 9.
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VAN DE REDACTIE

H

et weer oogt grijs, maar we naderen alweer de lente en de pandemie gaat
wellicht ‘vergriepen’. Dat zou mooi zijn! We gaan ons voorbereiden op
de lokale verkiezingen. ‘Oude’ grootheden als Verdonk en Martini lopen
zich bij Hart voor Den Haag al warm voor een wethouderszetel en het gebruikelijke
gekissebis tussen de coalitiepartijen is van start gegaan. En dan dreigen er ook
nog grote financiële tekorten; de bezuinigingsscenario’s komen al langs in de
dagbladen. Afijn, wij helpen u een beetje op streek met onze verkiezingspagina’s.
tekst: Aad van Schie

Historie en toekomst
Mooie historische verhalen in dit winternummer over Marnix van Aldegonde,
Hotel Sans Souci en oude muurreclames.
Tram 12 kronkelt al heel lang door de
wijk en met de komende aanpassingen
moeten we goed op onze haltes passen.
We zijn op dit moment al ‘tijdelijk’ een
halte kwijt op het Copernicusplein. Er
wordt hard gewerkt aan een visie voor
de buurt en aan een zogenaamde Leefbaarheidseffectrapportage (LER) om in
de toekomst goed voor de wijk te kunnen
zorgen. Verder passeren het wijkoverleg
en het nieuwe project aan de Noorderbeekdwarsstraat.

Haagse verhalen en wijkverhalen

Project Haagse Verhalen, waarover we
regelmatig schreven, heeft een koninklijke mijlpaal bereikt in de vorm van een
mooi boek. Daarin figureren ook buurtgenoten. In deze editie verder aandacht
voor Haagse helden als Ruub Petow, de

Opknapbeurt muurreclame
Newtonstraat en lancering
muurreclame-app door SHIE

Froukje Diekstra, redacteur

held van Haagse kinderen en theaterbezoekers, en voor Henk van de Tank, die
met welverdiend pensioen is gegaan. En
dat we zo’n vakvrouw op het gebied van
stucwerk in ons midden hadden, was ons
niet bekend. We vinden in het verhaal
over de buurtapp Hoplr een genomineerde voor de Gouden Buur Award en in het
stuk over Georg Ongkiehong van de Partij
voor de Dieren blijkt dat hij vorig jaar de
Gulden Dakpan van Duurzaam Den Haag
won. Dan nog een indrukwekkend verhaal
over die Rotterdamse meeuwen, die hier
als Haagse vuilniszakkengraaiers te boek
staan. De andere George, onze columnist,
blijkt een ware nachtdwaler te zijn, die
daarbij regelmatig een bijdrage levert aan
het oplossen van nachtelijke problemen.
Geniet van dit dikke nummer!

Ik kom oorspronkelijk uit Nijmegen en
woon nu ruim dertig jaar in Den Haag.
Eerst op een etage in de Bazarstraat in
het Zeeheldenkwartier, daarna met veel
genoegen in het Regentesse- en Valkenboskwartier. Mijn kinderen zijn hier geboren en opgegroeid. Ik hou gewoon
van deze buurt. Levendig, divers, gezellig, constant in beweging.
Ruim een jaar ben ik met veel plezier redactielid bij KonkreetNieuws. Door interviews te houden met wijkbewoners leer
ik de wijk nóg beter en op een andere
manier kennen. Ik vind het leuk iemand
te horen vertellen over zijn of haar werk
en leven, het verhaal achter een winkel,
bedrijf of gevel. Het leukst vind ik het
wanneer bewoners al vertellend zichzelf
verbazen over wat zij in het leven gedaan
hebben. Ik teken en schilder graag en
kom regelmatig bij de International Art
Club. Verder vind ik het heerlijk om naar
het strand te gaan, lopend of met de
fiets, gewoon even de zee zien.

REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL

De volgende nummers van
KonkreetNieuws verschijnen op 12
april, 28 juni, 23 augustus, 18 oktober, 13
december

Verborgen
verleden

tekst: Froukje Diekstra foto: Anneke de Graaf

App historische muurreclames
In november vorig jaar presenteerde de
Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE)
officieel de opgeknapte muurreclame in
de Newtonstraat van voormalig verhuizer
Van Boheemen. De reclameschildering op
deze locatie dateert naar de typografie te oordelen uit de jaren dertig van de 20ste eeuw.

Verf blijkt behoud
Na de oorlog vertrok het bedrijf en bood deze
plek onderdak aan onder meer een garage,
drukkerij Lakerveld en metaalbewerkingsbedrijf Arrows. De muurreclames op de gevel
verdwenen onder een dikke laag groene en later witte verf, die achteraf gezien hun behoud
blijkt te zijn. Bij de renovatie van het pand in
1998-1999 kwam de schildering in redelijke
staat weer tevoorschijn. De restauratoren Klarenbeek en Melissen namen deze schildering
vervolgens onder handen.

Nieuw leven voor naam
Het complex herbergt nu een woon/zorgcentrum voor ouderen met een handicap. Hiervoor werd de historische naam Van Boheemen
nieuw leven ingeblazen door vernoeming van
het hofje naar deze verhuizer.

Dezelfde dag werd in de Agneskerk aan de
Beeklaan, vlak om de hoek bij de muurreclame
van Van Boheemen, de nieuwe SHIE-app over
Haagse historische muurreclames gelanceerd.
De app bevat 45 items die iets vertellen van de
overgebleven muurreclames in de stad. Hij is
te downloaden via de website van SHIE: shie.nl
(Bron: SHIE)

tekst: redactie foto: Jan van der Ploeg

Onlangs kwam bij de gevelrenovatie
van het winkelpand Koningsplein 5,
voorheen Weimarstraat 4-b, achter de
verwijderde gevelreclame de naam tevoorschijn van de vorige gebruiker; de
firma P.J. van Leeuwen & Zn. Zo af en toe
wordt het verleden toch weer zichtbaar.
De kantoorboekhandel, opgericht in 1845, was
oorspronkelijk gevestigd in de Venestraat 41 en
breidde haar verkoopactiviteiten rond 1900 uit
naar wat destijds een nieuwbouwwijk was. De
huidige eigenaar, de heer N. Toet van Print123,
respecteert gelukkig de oude reclame-uiting.
Vorig jaar deed zich aan de andere zijde van het
Koningsplein richting Conradkade een vergelijkbare ‘vondst’ voor. Achter een betimmering

kwam toen een oude glasreclame tevoorschijn
van Maison Albert, Coiffures. Deze kapsalon
was in 1934 in de Van Speijkstraat gestart en in
1940 verhuisd naar de Weimarstraat 6.
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De Weimarstraat gaat weer bruisen!
tekst: Marieke Bauwens foto: Piet Vernimmen

Al jarenlang is een groep bewoners actief om misstanden in de Weimarstraat
en omgeving aan te pakken. Iedereen
herinnert zich de schietpartij in juni 2020 nog
wel bij de voordeur van een coffeeshop en
dat bracht nog meer bewoners in beweging.
De buurt had genoeg van de overlast van de
coffeeshops, de rondscheurende auto’s en
scooters en het lawaai tot diep in de nacht.
Er werd steeds meer bekend van misstanden,
criminaliteit en ondermijning in de buurt,
de maat was vol. Er waren ludieke demonstraties, daar waren politieke partijen bij en
raadsleden spraken zich uit: er moest nu echt
wat gebeuren. Het gebied Weimarstraat/
Beeklaan had de aandacht van de raad.

Prioritair gebied
Vorige zomer was er een grote bijeenkomst
in De Nieuwe Regentes. Hier vertelde de
stadsdeeldirecteur dat er een integraal plan
zou komen. Er gebeurde ondertussen van
alles. Zoals een transformatiemanager die
leegstand aanpakt, een vergunningenplicht,

de pandbrigade kwam meer in actie, er kwamen drempels in de Weimarstraat. En het
werd een voorrangsgebied en daar is ook
geld voor.

Weer een versnelling
Sinds het najaar is er een wijkoverleg van
bewoners, ondernemers en de gemeente.
Met elkaar formuleren zij een visie; wat voor
wijk willen we zijn, en wat is daar dan voor
nodig? Deze visie wordt in het voorjaar aan
de raad gepresenteerd. Maar er gebeurt
meer, binnen het overleg zijn verschillende
werkgroepen actief. Een groep wil van een
pand aan de Weimarstraat een werkplek voor
zzp’ers maken en zo behouden voor de buurt.
Er is een groep die bezig is met de uitstraling
van bedrijven en winkels, vooral in het deel
Beeklaan-Valkenboslaan. En een groep is aan
de slag met de buitenruimte.

Iedereen is welkom, doe mee!
Het gaat hard en het overleg wordt volop ondersteund door de gemeente. Wat degenen
die nu actief zijn heel belangrijk vinden is dat
iedereen welkom is. Iedere stem telt. Dus,
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kom op en doe mee.

Verkiezingen
In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
In deze KonkreetNieuws staan interviews
met (kandidaat)raadsleden. Zij vinden het
allemaal belangrijk dat er wat gedaan wordt.
Sommigen vinden zelfs dat wat er tot nu toe
gedaan is, aan hen te danken is. Dat spreken
wij toch tegen, het waren de bewoners die
volhielden, en dat nog steeds doen. Zij verwachten veel van de nieuwe gemeenteraad.

Meer weten?
Lees nog eens de brochure van de gemeente
die buurtbewoners in december in de bus
kregen. En natuurlijk houdt KonkreetNieuws
alle ontwikkelingen bij (konkreetnieuw.nl)

Gezocht: buurtbewoners die het leuk
en zinvol vinden om mee te denken en
te communiceren vanuit het overleg
met de buurt. Wat werkt? Wat werkt
niet? Doe je mee? Meld je aan bij Henri
Weber: henri.weber@denhaag.nl

Vuilniszakkengraaiers uit Rotterdam
tekst: Marieke Bauwens foto: Roy McCree

Ook altijd gedacht dat Scheveningse
meeuwen de vuilnisbakken in ReVa kapot rukten? Dat het dezelfde zijn als die aan
het strand een aanval op je broodje doen? En
die op je dak zo’n ongelooflijke herrie maken?
Roland-Jan Buijs, ecoloog en meeuwenexpert, zocht het uit. Hij ontdekte dat de meeuwen die in Den Haag vuilniszakken openrukken en de meeuwen die op onze daken
nesten uitbroeden en zo’n herrie maken, niet
dezelfde zijn.

HEMA-stel
De vuilniszakkengraaiers komen uit Rotterdam
en broeden daar in de haven. Het zijn gewoontedieren die gemakkelijk op een dag een lange
afstand vliegen voor een lekker hapje. Zo is er
een meeuwenstel dat voor een rookworst elke
dag van de Europoort naar de HEMA in Den
Haag vliegt. Als een klant nietsvermoedend
met een rookworst naar buiten stapt, neemt de
ene meeuw een duikvlucht, waardoor de klant
van schrik de rookworst laat vallen en de andere
meeuw ermee vandoor gaat.

Illusie
En de meeuwen die op de daken broeden? Die
broedden eerder in de duinen, maar zijn door
vossen, die er in de jaren tachtig neerstreken,
verjaagd. De meeuwen vonden een veilige plek
in de stad.
“De meeuw valt niets te verwijten”, zegt RolandJan Buijs. “Braakliggende terreinen in de havens
en industrieterreinen worden volgebouwd, en
daar vinden ze niets meer van hun gading. Als

mensen niet zo slordig zouden zijn, zou er in
de stad weinig te halen zijn. Het is een illusie te
denken dat de mens de meeuw kan wegjagen.”

Rotterdam-Den Haag
“De Haagse bevolking moet maar proberen te
wennen aan hun gevleugelde bezoekers”, zegt
Buijs. Zeker omdat straks uit de volgebouwde
Rotterdamse haven zo’n twintigduizend meeuwen een ander onderkomen moeten vinden.
Waar die dan heen zullen gaan? Buijs: “Tja, een
deel heeft natuurlijk al een sterke band met
Den Haag.”
Wennen dus aan die lawaaimakers op je dak, zo
lijkt het. Want heeft een meeuw eenmaal een
dak uitgekozen als broedplaats, dan is de kans
groot dat die het daarop volgende jaar terugkomt. Voor velen teleurstellend, maar er is niet
zoveel tegen te doen.

Gemeenteraad
Er mag veel niet. Zo is het verboden om meeuweneieren uit het nest te halen of te vernielen.
Nesten mogen niet verwijderd worden, en
meeuwen mogen niet bang gemaakt worden.
Het mag niet én het werkt niet. Ze blijven komen en het duurt alleen maar langer voor ze
weg zijn. In de gemeenteraad is in september
gesproken over het insmeren van eieren met
maisolie, zodat ze niet uitkomen. Daar is nu nog
overleg over met de provincie, en dit overleg is
niet afgerond voor het komende broedseizoen.

Netten, prikkers en vliegers
Om te voorkomen dat meeuwen nestelen op
een plat dak, adviseert de gemeente om netten te spannen of prikkers te plaatsen. Ook

zie je elk jaar weer meer roofvogelvliegers op
daken. Veel stadsecologen hebben er vraagtekens bij: netten moeten ruim voor het broedseizoen geplaatst worden, en meeuwen gaan
gewoon naar een ander dak een stukje verderop. Prikkers ontwijken ze. En die vliegers?
De ene ecoloog denkt dat het werkt, als je ze
maar voor het broedseizoen plaatst. Een ander
gelooft er niet in. Meeuwen zijn slim, na een
week weten ze dat vliegers geen gevaar zijn,
en trekken ze zich er niets meer van aan. Dus
als je netten spant, of een vlieger plaatst, doe
het dan snel. En verder? Vermijd het dak als er
gebroed wordt. En plaats een parasol als je last
hebt van aanvallende meeuwen.

Gele vuilniszakken
En tegen meeuwen die vuilniszakken openrukken? Belangrijkste is om vuilnis op straat te
voorkomen, en voor bewoners van straten zonder containers zijn er van maart tot oktober in
de Regenvalk gele vuilniszakken te krijgen. Die
zijn sterker.

“Tja, een deel heeft
natuurlijk al een
sterke band met
Den Haag”
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Familie & Recht

2022, een roerig begin,
een beter einde?
Het nieuwe jaar 2022 is op moment van
schrijven van de column nu bijna 4 weken
jong en Nederland is zojuist van het slot gehaald. Spannend en vol risico noemde Mark
Rutte de versoepelingen. Begrijpelijk met op
dit moment een half miljoen mensen thuis
in quarantaine. Het maatschappelijk leven is
nu ruim twee jaar ontwricht.
Verder waren de ogen begin dit jaar gericht
op The Voice of Holland en het seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Daar is sprake
van wanneer iemand je benadert op een
manier die seksueel van aard is én over je
grens gaat: ongewenste aanrakingen, zoenen tegen iemands wil, seksueel getinte
appjes, ongewild doorsturen van seksueel
getint beeldmateriaal zoals een dickpic,
chanteren met seksueel getint beeldmateriaal, aanranding en verkrachting.
In het klein, maar niet minder ontwrichtend
blijft ook een scheiding, zeker als dit tot
grote problemen leidt tussen ex-partners
en hun kinderen. Als mediation, hulpverleningstrajecten en overleg tussen advocaten
niets oplost, zal de rechter een knoop moeten doorhakken over financiële zaken, het
vermogen en over de kinderen.
Begin januari was er een zitting in een zaak
over beëindigen van het gezamenlijk gezag.
In zeer ernstige gevallen kan de kinderrechter worden verzocht in te grijpen, om de
situatie van de kinderen te verbeteren. De
rechtbank oordeelde in deze zaak dat voldaan was aan de twee zware wettelijke criteria voor beëindiging van het gezamenlijk
gezag in het belang van de kinderen.

Gezamenlijk gezag en
eenhoofdig gezag
Tot eind vorige eeuw was de norm dat één
ouder na echtscheiding het gezag over de
kinderen kreeg. In 1998 is deze norm verlaten en behouden ouders het gezamenlijk
gezag. In 2009 is het ‘gelijkwaardig ouderschap’ ingevoerd. Ondanks alle goede bedoelingen pakken deze ontwikkelingen voor
veel kinderen eerder slechter uit dan beter.
Sindsdien is ook het aantal vechtscheidingen toegenomen. Kinderen ondervinden
levenslang schade van een vechtscheiding.
Laat dit jaar in deze zaak maar ook voor het
grotere geheel een begin mogen zijn van
toename van het welbevinden van deze kinderen en voor iedereen.
Ien Ubaghs
Familie & Recht,
hoek Weimarstraat/Franklinstraat
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Philip van Marnix, heer van
Sint Aldegonde!
tekst: Annemarie Piersma foto: Pinterest

De Marnixstraat ligt tussen de De
Constant Rebecquestraat en de Waldeck
Pyrmontkade. De straat is vernoemd naar
Philip van Marnix, heer van Sint Aldegonde.
Hij was theoloog, schrijver, staatsman en
diplomaat. Maar niet de schrijver van het
Wilhelmus, zoals wel wordt gezegd.
Philip van Marnix wordt in 1540 geboren in
Brussel. Hij groeit op in Brussel en reist voor zijn
studie heel Europa door. Hij studeert onder andere in Leuven, Parijs en Genève: eerst rechten,
later theologie. In Zwitserland krijgt hij onder
meer les van Calvijn. Daar wordt hij overtuigd
calvinist.

geeft toe, maar het is te laat. Op 10 augustus
1566, na een opruiende preek tegen de roomskatholieke kerk, trekt een groep protestanten
een klooster binnen en vernietigt er alle beelden. De beeldenstorm trekt van Vlaanderen, via
Brabant, naar de Noordelijke Nederlanden. Filips II is woedend. Hij stuurt de hertog van Alva
met een groot leger naar de Nederlanden om
orde op zaken stellen. Veel edelen, waaronder
Van Marnix, vluchten naar Duitsland of Engeland. In ballingschap schrijft Van Marnix zijn eerste satirische stukken tegen
de rooms-katholieke kerk.

Straatnamen en hun naamgever

Diplomatieke missies

Van Marnix is klaar met zijn studie in 1561. In
de Nederlanden is het in die tijd behoorlijk onrustig. Veel edelen zijn niet blij met de Spaanse
koning Filips II, die in 1555 Karel V heeft opgevolgd. Onder Filips hebben de edelen minder
zeggenschap. Ook zijn ze het niet eens met de
harde manier waarop de Spanjaarden optreden tegen de Nederlandse protestanten, die ze
als ketters zien. Na 4 jaar vertrekt Filips II naar
Spanje. Zijn halfzus Margaretha van Parma benoemt hij als landvoogdes van de Nederlanden.
Haar beleid zal later leiden tot de Tachtigjarige
Oorlog (1568 – 1648).

Ook de edelman Willem van Oranje is naar
Duitsland gevlucht. Daar probeert hij een leger
te verzamelen tegen de Spaanse overheersing.
In 1571 treedt Van Marnix als diplomatiek gezant bij hem in dienst. Als cryptograaf ontcijfert
hij versleutelde berichten van de Spanjaarden.
Ook voert hij verschillende diplomatieke missies uit. Zo speelt hij een rol bij de ondertekening van de Pacificatie van Gent, een belangrijk
moment in de Tachtigjarige Oorlog. In 1583
wordt Van Marnix burgemeester van Antwerpen. Na de val van Antwerpen trekt hij zich
terug op zijn kasteel om te schrijven. In 1594
wordt hij gevraagd de bijbel te vertalen. Hiervoor verhuist hij naar Leiden, waar hij in 1598
overlijdt.

Ballingschap

En het Wilhelmus?

In 1566 bieden zo’n tweehonderd edelen,
waaronder Van Marnix, een smeekschrift aan
Margaretha van Parma aan. Zij vragen haar om
de vervolging van protestanten te stoppen. Ze

Ons Wilhelmus is geschreven aan het begin van
de Tachtigjarige Oorlog, toen de Nederlandse
gewesten in opstand kwamen tegen de Spaanse koning. Willem van Oranje werd het symbool

Opstand tegen Spanje

Kan vast beter!

Philip van Marnix
van de opstand en het Wilhelmus het lijflied van
zijn aanhangers. Lang werd gedacht dat Van
Marnix het lied schreef. Hij werkte voor Willem
van Oranje én was schrijver. Onderzoek uit 2016
wees echter naar Petrus Daltheen. Deze dichter
stond bekend om zijn psalmen, maar kreeg ook
kritiek vanwege zijn ‘kreupelrijm’. Als je in de
16e eeuw ‘bloet’ op ‘doot’ liet rijmen, was je een
tweederangs dichter. Logisch dat we hem liever
niet zagen als de schrijver van ons volkslied.
Maar dat is hij – waarschijnlijk – dus wel.

“Lang werd gedacht
dat Van Marnix het
volkslied schreef”

tekst en foto: Aad van Schie

Brievenbussen genoeg aan deze deur aan
de Valkenboslaan. Dat zijn dus minstens
12 kamers/appartementen. Waarschijnlijk
horen er drie huisnummers bij, namelijk 29,
31 en 31A. Maar op de deur staat ook 27.
Dat schijnt weer een Bed & Breakfast te zijn.
Beetje geheimzinnig allemaal. Knap gedaan
van deze belegger en het levert vast aardig
wat huurpenningen op elke maand. Sinds het
jaar 2021 mag verdere verkamering in onze
wijk niet. Nou, dat is ook niet meer nodig hier.
In het door de gemeente vastgestelde beleid
over die verkamering is ook opgenomen dat
bij verandering van eigenaarschap/VVE bezien
kan worden of de in het verleden gerealiseerde
verkamering teruggedraaid kan worden.
Dat gaat vast niet gebeuren bij deze woning
en met de huidige kamernood. Het zou wel
fijn zijn als het pand er dan ten minste wat
frisser bij zou staan, want het oogt allemaal
nogal groezelig. Maar natuurlijk wel een mooi
voorbeeld van ‘Scheefgroei in de polder’.
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Hoe gaat het verder met lijn 12?
tekst: Aad van Schie foto: John Martienus

Dit kalenderjaar moet het nieuwe ontwerp voor de verbrede lijn 12 met aanpassingen voor mensen met een handicap vastgesteld worden. Dat wordt nog een
spannend traject. De nieuwe haltes vragen veel
meer ruimte in de straten waar de tram doorheen rijdt.

Lastig
De gemeente heeft ‘Projectgroep 12b’ ingesteld
om dit ontwerp in samenspraak met een klankbordgroep met wijkvertegenwoordigers aan te
pakken. Op 15 december 2021 vond een digitale bijeenkomst van de projectgroep met de bewoners plaats. Hierin liet de gemeente ideeën
voor de straatprofielen van de Teijlerstraat, De
Gheijnstraat, Beeklaan en Edisonstraat zien, en
hierover werd vervolgens gediscussieerd. Verder is er een meningenpeiling uitgevoerd. Bij de
reorganisatie moet de gemeente ook de fiets-

veiligheid (via fietsstroken) en de groenvoorziening meenemen, evenals de consequentie voor
het aantal parkeerplaatsen. Het is duidelijk hoe
lastig het is om dit alles in zo’n dichtbebouwde
wijk in te passen. Voor het parkeerprobleem lijkt
het bijvoorbeeld onontkoombaar om alternatieven als autodelen te gaan realiseren in de wijk.

Haltes die verdwijnen
Tijdens het digitale overleg kwam naar voren dat
de haltes Copernicusplein en Fahrenheitstraat
zouden sneuvelen. Halte Copernicusplein
is voor wijkbewoners een belangrijke halte
vanwege de overstapmogelijkheid op buslijn
21 richting scholen en Hagaziekenhuis. Volgens
de projectgroep is de nieuwe, verbrede
halte ook niet inpasbaar op het plein. Dit
wordt bestreden door enkele bewoners, die
onder deskundige begeleiding hiervoor een
alternatief ontwerp willen maken. Overigens
is het opheffen van deze halte onderdeel van
het voorlopig schrappen van 14 tramhaltes,

Word ook Energiecoach

Help jouw wijkgenoten energie besparen én opwekken

Vervolg
De Projectgroep lijn 12b heeft inmiddels in het
verslag van de bijeenkomst van 15 december de
opheffing van de halte Copernicusplein opengelaten. De werkgroep met bewoners gaat zoals gezegd verder met een alternatief ontwerp
voor deze halte en er is een beroep gedaan op
raadsleden en verantwoordelijke wethouder

‘Dit is onze straat’

Sinds enige tijd zijn er bij de Groene Regentes vrijwillige energiecoaches actief.
Zij hebben een opleiding gevolgd waardoor ze bewoners kunnen helpen bij het
maken van keuzes voor verduurzamingsmaatregelen in de eigen woning. Tijdens
een keukentafelgesprek en een wandeling door
de woning bekijkt de coach samen met de bewoners wat deze kunnen doen om energie te
besparen of op te wekken. Daarbij houdt de
energiecoach rekening met subsidies en ontwikkelingen in de stad.

Meer energiecoaches nodig
Op dit moment zijn er bij de Groene Regentes
zeven vrijwillige energiecoaches actief. Die
hebben in de afgelopen tijd al meer dan 100
bewoners gesproken. En de vraag wordt steeds
groter. Daarom is de Groene Regentes op zoek
naar nóg meer energiecoaches die graag hun
wijk duurzamer willen maken en bewoners willen helpen.

Meld je aan
Als je het leuk vindt om bewoners te spreken, te
leren over ontwikkelingen in de verduurzaming
van woningen en deze kennis wilt overdragen,
meld je dan aan. Stuur een mailtje naar heba@
duurzaamdenhaag.nl. De aanvraag komt dan
bij de coördinator van het project HEBA (zie
hieronder) terecht. Na aanmelding kijken jullie
samen naar een geschikt moment om de training te starten. De training neemt vier dagdelen in beslag, verspreid over zes weken.
Om Den Haag op tijd van het gas af te krijgen is o.a. de Haagse EnergieBesparingsAanpak (HEBA) gestart. Dit is een samenwerking tussen diverse wijkinitiatieven,
Duurzaam Den Haag, coöperatie Hoom en
de gemeente Den Haag. Vanuit de HEBA
zijn er in de stad al meer dan 60 opgeleide,
vrijwillige energiecoaches actief om bewoners in de eigen wijk te helpen. Meer info:
www.duurzaamdenhaag/energiecoach

om alsnog met de wijk in gesprek te gaan over
de opheffing. Later dit jaar zullen er vervolgbijeenkomsten van de projectgroep komen.
Voor meer informatie zie de website van deze
krant. Ook de artikelen over dit onderwerp in
Den Haag Centraal van donderdag 6 januari
2022 waren zeer informatief.

Streetart in de Weimarstraat
Het Programmateam van Wij Weimar
wil het wegdek van de Weimarstraat
tussen Valkenboslaan en Beeklaan
voorzien van kleurrijke patronen,
streetart dus. Naar verwachting van het
team zal dit de straat niet alleen mooier
maar ook veiliger maken.

tekst: redactie foto: Gemeente Den Haag

VERKEER IN DE WIJK

waaronder ook de halte Fahrenheitstraat van
lijn 2, vanwege een bezuinigingsoperatie
van de HTM. Over deze operatie is in de
gemeenteraad van 4 november 2021 een motie
van de Haagse Stadspartij aangenomen om
dit niet te doen, en eerst een gesprek hierover
met de bewonersorganisatie te voeren. Ook in
de Metropoolregio, die gaat over het ov in Den
Haag is een advies vastgesteld om eerst met
de bewoners te praten. Maar nee hoor, per 9
januari is toch de voorlopige sluiting van die
haltes ingegaan. Een weinig democratische
gang van zaken, deze besluitvorming.

tekst: Anneke de Graaf foto: Guus Frenaij

vlnr Energiecoaches Anne Krijger en Lars Nanninga
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Guus Frenaij van het Programmateam:
“We willen hiermee benadrukken dat de
straat er vooral is om er op een ontspannen manier te vertoeven, er veilig te fietsen, om in te wandelen en te spelen, een
straat waar iets leuks gebeurt en waar je
elkaar kunt ontmoeten. En niet een plek
om hard van A naar B te rijden. We hebben mooie voorbeelden in het buitenland
gezien. We willen hiermee zeggen ‘Dit is
onze straat’. Hoog tijd om anders over de
straat te gaan denken.”

Gemeenschapsgevoel

Guus ziet het al helemaal zitten. “We
willen in een dag of in een weekend sa-

men met bewoners, kinderen, ondernemers en kunstenaars uit de buurt
streetart aanbrengen. Zo wordt niet alleen de straat mooier, het draagt ook bij
aan het gemeenschapsgevoel.”

Huiver

“Vorig jaar juni gaven we een presentatie aan medewerkers van het stadsdeel.
Die waren enthousiast, net zoals wethouder Van Asten. Eigenlijk is iedereen
enthousiast, alleen vanuit verkeersveiligheid zijn er zorgen. Men is bang dat het
gevaarlijk is, terwijl voorbeelden elders
laten zien dat het hiermee juist veiliger
wordt. We hebben onlangs nog een brainstorm gehad met de gemeente. Hieruit is
een voorstel gekomen dat op korte termijn naar wethouder Van Asten gaat. Hij
kan dan beslissen of we ermee doorgaan
of niet. We zijn 85% van onze tijd bezig
door procedures heen te breken, maar
er lijkt een beetje schot in te komen. Ik
ben ervan overtuigd dat als dit lukt, we
de landelijke pers halen. Hoe leuk zou het
zijn als de Weimarstraat hiermee ineens
in een positief daglicht komt te staan!”

FEBRUARI 2022
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Regentesse Apotheek
& Homeopathie Regentesse
LEVENSCOACHING

Sinds
1897

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

Voor als je vastloopt en voelt dat het zo niet
verder kan!

24 uur per dag, 7 dagen per week.
Eenvoudig in gebruik. Je krijgt een e-mail of

LOOPBAANCOACHING

sms met unieke afhaalcode.

Voor als je wilt ontdekken wat voor werk écht

De kluis staat op de hoek van de

bij je past en hoe je daar voor gaat!

Regentesselaan en Galileïstraat.

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

Service Apotheek Regentesse

JACO KOEVOET

Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag
070 345 16 65 | info@regentesse.nl
Meer info of inschrijven? Kijk op regentesse.nl

MOBIEL 06 204 33 947 EMAIL JACO@DEREISGEZEL.NL WEBSITE WWW.DEREISGEZEL.NL

WORKSHOP
CURSUS

WOLVILTEN

www

www.sunblock.nl 070 82 00 355

KUNST
DESIGN

ONTWERP-OP-MAAT

Viltflexplek.nl

THE CHAIR HERENKAPPER
Weimarstraat 347 A
070 362 20 43
thechair.nl

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

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

(alleen op afspraak)

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?
REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.
Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

www.allroundglasservice.nl

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

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Notariskantoor Post
Den Haag
Het kantoor voor alle werkzaamheden op notarieel gebied,
ook voor estateplanning.

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

ͳȀ
ǣͲͲǦ͵ͷͷͶͷͶǡǦǣ̷Ǥ

Bezoek aan huis mogelijk

www.notariskantoorpost.nl
Statenplein 19
2582 EZ Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl
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Rams Tropical Cuisine op de Beeklaan

tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

In oktober vorig jaar opende Rams Tropical
Cuisine, waar je zowel Surinaams eten als
tropische producten en ingrediënten kunt
kopen, haar deuren op de Beeklaan. Een
bedrijf met een passie voor de authentieke
Hindoestaanse keuken.
Voor het interview bellen we met Nirul Rambharse in zijn Zoetermeerse filiaal. Op de
achtergrond wordt driftig besteld: broodjes
bakkeljauw, kipfilet kerrie, bara, pom met kip,
loempia… Maar tussen alle drukte door, zo
rond lunchtijd, vindt Nirul toch tijd om met veel
enthousiasme te vertellen over het bedrijf en
de Surinaamse keuken.

Fusionkeuken
“De Surinaamse keuken is een uitgesproken fusionkeuken. Suriname is een smeltkroes: Indianen,
Afrikanen, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Libanezen, Joden en Nederlanders, en dat vind je
terug in de keuken. Het is het enige land waar al
deze bevolkingsgroepen vredig naast elkaar leven en waar iedereen in elkaar is geïnteresseerd.
Ook in elkaars keuken, en men is graag bereid
elementen van de ander over te nemen.”

Familie

“In onze winkel kun je niet alleen eten bestellen, je kunt er bijvoorbeeld ook speciale pannen kopen, die je niet bij Blokker zult vinden. En
ook ingrediënten voor de keuken. Kenmerkend
voor de Surinaamse keuken zijn de sambals.
We hebben ook zelfgemaakte roti-sambal, en
de pepers daarvoor komen uit een kas in Nootdorp.”

In de winkel op de Beeklaan zullen de klanten
Sharita en Ralph tegenkomen. “Sharita is een
familielid en ze kent deze wijk heel goed. Ze
werkte vroeger in de Bollywood-videotheek,
die jaren geleden in dit pand zat. Dat was altijd
een ontmoetingsplaats voor de hele familie. Nu
is dat de tropische winkel geworden, voor bewoners én onze eigen familie, want we hebben
heel wat familie in Den Haag.”

“Mijn schoonouders – maar ik praat ook namens mijn vrouw, dus ik zeg liever ‘onze ouders’
– begonnen al in 1987 in Zoetermeer een rotirestaurant. Het is een echt familiebedrijf geworden en altijd zo gebleven, met ook een reisbureau, pakkettendienst en cosmeticawinkel. Voor
wat onze gerechten betreft is ambachtelijkheid
heel belangrijk voor ons. De smaken zijn absoluut authentiek gebleven en we hebben niets
verhollandst. We gebruiken de originele kerries
(masala), die we uit Suriname importeren. De
smaak is iets milder dan de Indiase, maar wel

VAUGEL Door Erik van Schaaik

ONDERNEMEN IN DE WIJK

heel intens. Masala is van groot belang voor de
Surinaamse keuken en geeft de gerechten een
klassieke smaak. We hebben ook gerechten die
je elders bijna niet zult tegenkomen, zoals roti
met geit of eend.”

Sambal

Niets verhollandst
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Ook vegetarisch
“Bij de opening hebben we de buurt uitgenodigd om onze gerechten te komen proeven en
kennis te komen maken met onze keuken. Voor
een deel van de bewoners zijn onze gerechten
nog helemaal onbekend, bijvoorbeeld voor de
Polen en de Bulgaren. O, en we hebben ook
een ruime keus in vegetarische gerechten. Van
oorsprong is onze keuken vegetarisch. Dat komt
goed uit, want er komen hier steeds meer mensen wonen die vegetariër of flexitariër zijn.”

Henk van de tank
Afscheid van een
vertrouwd gezicht
tekst: Anneke de Graaf foto: Arne Westerhof

Na 21 jaar nam de wijk eind vorig jaar afscheid van een levend monument: Henk
ging met pensioen. Al die jaren was hij hét
gezicht van servicestation Duinoord, de benzinepomp op de Regentesselaan. Weer of geen
weer, Henk had altijd een vriendelijk woord
voor je in zijn lekkere Molenwijkse tongval. Of
hij had iets lekkers voor de kinderen. Onderwijl
vulde hij je tank, peilde je olie of controleerde
je bandenspanning.

Elk mens de moeite waard
“Het mooie aan Henk is dat hij oprecht geïnteresseerd was in elke klant. Dat is waarom hij
elke dag weer met plezier naar zijn werk ging.
Zijn eigen sores vond hij van minder belang,
hij cijferde zichzelf soms een beetje weg”,
aldus Daan, een student die ruim drie jaar met
Henk samenwerkte. “Behalve dat ik erg met
hem kon lachen, heb ik ook van Henk geleerd

dat elk mens de moeite waard is om naar te
luisteren”.

Inboedel
Henk kwam ooit bij Duinoord werken als
zwager van Maarten, toen samen met Jan de
eigenaar van de witte pomp. De oudere wijkbewoners herinneren zich vast nog wel deze
twee broers met hun zilverwitte haar. Toen
later Stephanie de zaak overnam, hoorde Henk
letterlijk bij de inboedel. Tot aan zijn pensioen
werkte hij door. Met elke dag stipt om vier uur
een appeltje.

Camper verbouwen
Op het plaatsje achter de winkel waren heel
wat buurtbewoners om afscheid van Henk
te nemen. Hij onderging alle lof en bloemen
op zijn eigen gemoedelijke en bescheiden
manier. Van een bewoner kreeg hij een amaryllusbol in een pot, met de woorden: “Nou
Henk, die kan je nu thuis lekker zien groeien
elke dag”. Maar daar had Henk geen tijd voor,
zei hij. Eerst de camper verbouwen, zodat hij
met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen op
pad kan. Voor alle klanten die Henk gaan missen: dat is wederzijds. “Ik ga jullie ook missen”,
zei Henk. Om daarna snel van onderwerp te
veranderen.
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INTERVIEW IN DE WIJK

Ruub Petow,

kleurrijke buurtbewoner

“

tekst: Anneke de Graaf foto: Ruub Petow

Dat commissaris van politie in Den Haag
Ruub Petow na zijn pensioen het zo druk
zou krijgen, had hij van tevoren niet kunnen bedenken. Maar dat zijn leven er niet
saai uit zou komen te zien, stond natuurlijk toen ook al in de sterren geschreven
voor deze paradijsvogel.
Zelf vindt hij het contrast van zijn huidige kleurrijke, goeddeels lichtvoetige leven, met die
zware verantwoordelijke baan van toen “hartstikke leuk.”

Sinterklaas
Al zeven jaar is Ruub dé Kerstman op de Royal
Christmas Fair op het Lange Voorhout. Dat ging
de afgelopen keer door corona helaas niet door,
maar er bleef nog meer dan genoeg over om te
doen. In ieder geval was hij in november wél
voor de 39e keer als Sinterklaas in Scheveningen
aangekomen en maakte hij vervolgens een
rijtour te paard door Den Haag. Daarbij is het
goed om te vertellen dat Ruub vroeger ook
chef van de bereden brigade van de politie was.
Aardig detail is dat Frans de Leef, voormalig
columnist voor KonkreetNieuws, al jarenlang
zijn hoofdpiet is. In 2007 kreeg Ruub de
Stadspenning van de gemeente ‘s-Gravenhage
voor zijn rol als Sinterklaas.

Boerderij
Sinds 2003 is hij bevriend met theatermaker Michael van Hoorne. Op diens vakantiepark en de
Avonturenboerderij Molenwaard, waar kinderen leren over het boerderijleven, mocht Ruub
zowel als Sinterklaas en als Kerstman optreden.
Voor de rest stond hij daar in gepast tenue als
gastheer aan de poort om bezoekers te begroeten en de weg te wijzen.

Aardig detail
is dat Frans de Leef
al jarenlang zijn
hoofdpiet is
Gastheer

Familierechercheur
En verder treedt Ruub tijdens diverse aangelegenheden geregeld op in historische outfit.
Toch heeft hij ook nog wat meegenomen vanuit
zijn politie-achtergrond. Zoals af en toe een klus
als bijvoorbeeld dagvoorzitter. En tot 2020 is hij
vrijwilliger geweest als familierechercheur, de
schakel tussen het politie-onderzoeksteam en
de familie van een, soms omgekomen, slachtoffer. Toch nog iets ernstigs. Maar ook mooi en
belangrijk werk.

Hans Pronkprijs 2022 voor KLEUR inspiratie-café
tekst: Anneke de Graaf foto: KLEUR inspiratie-café

Jaarlijks wordt de Hans Pronkprijs uitgereikt aan een wijkbewoner of een organisatie in het Regentesse- en Valkenboskwartier, die aantoonbaar vernieuwend,
spraakmakend en onderscheidend is,
cultureel en duurzaam, inspirerend en
verbindend.
De Hans Pronkprijs 2022 ging naar het
KLEUR inspiratie-café op de hoek van de
Fahrenheitstraat en de Copernicuslaan. Op
23 december ontving buurtpastor Marcel
van Dam, initiator van KLEUR inspiratiecafé, het juryrapport, de wisselbokaal en een
kunstwerk van Aryewinder Bhagirath uit
handen van de juryvoorzitter, Marko Fehres.

Juryrapport
“Overwegende dat je hier welkom bent om
corona ‘van je af te babbelen’; Hans Pronk
hier ook kwam; je in een veilige omgeving
een workshop kan volgen; je er op werkdagen voor 5,50 een lekkere gezonde daghap
kan eten; je er kan zingen en elkaar verhalen
voorlezen; het een proeftuin is van 2000 jaar
heilig ploeteren; je er een portie onbaatzuchtige aandacht kan krijgen; er kunst is, gratis
boeken, een terras, een wandelclub; er hulp
wordt verleend zonder te evangeliseren; de
koffie er gratis is enz. enz., is de jury van mening dat de Hans Pronkprijs 2022 moet worden toegekend aan Marcel van Dam pastor
van de KLEUR kerk aan de Copernicuslaan.”
Wijkkrant KonkreetNieuws, die vorig jaar de

Hans Pronkprijs ontving, is het volledig eens
met deze winnaar en met dit juryrapport.

“Je kunt er voor 5,50
een lekkere gezonde
daghap eten”
Hans Pronk zette zich jarenlang in voor
het Regentesse- en Valkenboskwartier;
voor het Buurtinterventieteam, het Intercultureel Platform Segbroek, stichting
Rainbow en als fotograaf van de wijk. Hij
overleed in 2017.

”

En dan zijn gastheerschap bij theaters door
het hele land. Dat is vanaf 2012 een danig uit
de hand gelopen hobby. “Als de theaters open
zijn, is het niet vreemd als ik vier tot vijf avonden
per week ergens gastheer ben. Ik sta daar dan in
mijn bij de functie passend kostuum. Het is ontzettend leuk om in de maximaal 20 seconden
die je per persoon hebt, ervoor te zorgen dat de
avond gelijk iets extra’s krijgt. Zoals bijvoorbeeld
in Theater Diligentia bij het Kapsalon-cabaret.
En verder word ik vaak gevraagd bij premières.
Het verst weg was in theater De Krim op Texel.
In principe vraag ik alleen reiskosten, maar ik zie
dan wel gratis al die theaterproducties.”
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Artisan Stucco: traditioneel pleisterwerk
stig uit Noord-Spanje. De brokken kalksteen
worden gebrand tot ongebluste kalk. Door
toevoeging van water ontstaat gebluste kalk.
Die wordt vermengd met bindmiddel en
(marmer)zand tot kalkmortel. Aangebracht
op muren vormt dit mengsel na droging een
harde pleisterlaag.”

Monumenten Granada

tekst: Froukje Diekstra foto: Jacques Rijnsburger

In onze buurt woont de Spaanse vakvrouw Raquel Rodríguez Puebla. Zij heeft
zich gespecialiseerd in ontwerp en toepassing van traditioneel stucwerk. In haar atelier in de voormalige Nederlandse Kabelfabriek aan de Schieweg in Delft vertelt ze over
haar werk en haar bedrijf Artisan Stucco.

Vertellen over kalk

“In feite bestaat mijn bedrijf uit twee poten:
uitvoering van kalkstucwerk en verkoop van
materialen voor professionals.” In het atelier
staan stapels emmers met kalkdeeg, de basis voor traditioneel stucwerk. “We gebruiken alleen de beste natuurlijke materialen,
geen toevoegingen. Ik zou je uren kunnen
vertellen over kalk, het basismateriaal voor
mijn werk. Kort gezegd, onze kalk is afkom-

Raquel is in Spanje begonnen in het restauratievak. In de jaren negentig ontstond de
tendens om terug te grijpen op traditionele
technieken en materialen bij het restaureren
van monumenten, omdat bleek dat restauratie met moderne materialen vaak schade
veroorzaakte aan een monument. Op haar
opleiding waren nog geen docenten die
kennis hadden van de tradities. Door onder
meer met oude ambachtslieden te spreken
en oude recepten te raadplegen, heeft Raquel zich gaandeweg steeds meer verdiept
in de traditionele technieken en materialen.
In Granada heeft ze aan veel restauratie-projecten meegewerkt, zoals aan een Moorse
madrasa (koranschool) en aan gevels van
historische gebouwen.

Naar Nederland

In Spanje had ze een goed lopend stukadoorsbedrijf. Toen in 2008 de crisis uitbrak,
kreeg ze van de ene op de andere dag geen
opdrachten meer. Ze had connecties in Den
Haag en besloot in Nederland opnieuw te beginnen. Ze is eindeloos aan het experimenteren gegaan om traditionele pleister-technie-

Na de gemeenteraadsverkiezingen van
2018 is er met het oog op de ‘battle’ op
16 maart een nieuwe kans om in onze
krant te schrijven over de mogelijke betekenis van de uitslag van die verkiezingen voor onze wijk. We vergelijken acht
verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen op relevante onderdelen
en we interviewen van deze partijen zeven
kandidaten die zicht hebben op onze wijk.
De CDA-kandidaat liet het helaas afweten.

Resultaten 2018-2022

Beloften zijn natuurlijk altijd mooi, maar
we kijken ook nog even terug naar de inspanningen van de afgelopen vier jaar van
raad en college voor onze wijk. We beperken ons daarbij tot de belangrijkste zaken.

Huisvesting/overbewoning

Onze wijk kenmerkt zich onder meer
door haar woondichtheid. Het eigendom
van de huizen is voor een flink deel in handen van investeerders en dat heeft geleid
tot veel woningsplitsingen en alsmaar
voortgaande verkamering. Dit leidde tot
heel veel kleine appartementen en hoge
huurprijzen. Kijk maar naar al die bellen en
brievenbussen in veel straten. De wijk is in
trek en de mensen zijn bereid om hoge hu-

ren te betalen. Ook kwamen er veel auto’s
bij en erg veel fietsen. Heel lang werd daar
vanuit de gemeente weinig aan gedaan. De
partijen Groen Links, D66, Hart voor Den
Haag en de Haagse Stadspartij namen het
initiatief om via wetsvoorstellen op het gebied van het verbod op verdere splitsingen
en verkamering deze ontwikkelingen een
halt toe te roepen. De meerderheid van de
raad ondersteunde deze voorstellen. Het
komt nu wel aan op een strakke handhaving en strak toezicht op de vergunningverlening. Daar valt nog wel een wereld te
winnen. Recent werd op voorstel van onder meer D66 een leegstandsverordening
aangenomen. Daarmee kan de gemeente
beter sturen op het opheffen van de nog
veel voorkomende leegstand.

ONDERNEMEN IN DE WIJK

Ik werk graag samen
met architecten en
interieurontwerpers
Foto: Artisanstucco
ken te perfectioneren voor moderne huizen,
op zoek naar de beste toepassingen met de
beste materialen. Toen is ook het plan ontstaan om materiaal te leveren aan vakgenoten. Met veel geduld en doorzettingsvermogen is zij de vakvrouw geworden die ze nu
is. “Veel professionals weten mij te vinden als
dé specialist voor traditioneel pleisterwerk.
Ik werk ook graag samen met architecten en
interieurontwerpers.” Ze heeft in Nederland
gewerkt aan gevels en interieurs van villa’s
en van oude panden in Amsterdam. Verder
is ze vaak betrokken bij milieuvriendelijke
bouwprojecten. Naar haar waterdichte pleisterwerk voor badkamers is veel vraag. Uit de
kast achter zich pakt ze een voorbeeld, een
zacht glinsterende blauwgroene laag met

Verkiezingen: terugblik en vooruitblik
tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen
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zijn werkgroepen met buurtbewoners
ingesteld, politie en pandbrigade werden
ingeschakeld. We zetten stappen vooruit.
De krant hield de ontwikkelingen goed bij
en onlangs kregen bewoners ook van de
gemeente een krant met nieuws over dit
project in de bus. Er valt nog veel te zeggen
over de wijze van aanpak. De buurt heeft te
weinig de regie en er is veel stroperigheid
vanuit het gemeenteapparaat. Gesprekken
over de inzet van een stadsmarinier
conform de Rotterdamse aanpak hebben
niet tot resultaten geleid. Afgezien van een
beperkt experiment met een buurtbudget
in 2019 zijn er weinig ontwikkelingen
in de richting van het systeem van de
burgerbegroting. De door de wijk al zo
lang bepleite verplaatsing van coffeeshops
is nog steeds niet begonnen.

Weimarstraat en Beeklaan: we gaan
vooruit!?

Groen en verkeer

Onder druk van buurtgroepen als
MaFuGaNoVa en Wij Weimar is er veel
reuring ontstaan over de kwaliteit van
een deel van de Weimarstraat en van de
Beeklaan. Na een aantal acties heeft de
politiek, met name via D66, GroenLinks
en de PvdA, deze zaken opgepakt en dit
leidde tot de pilot ondermijning, screening
van ondernemers en verbetering van die
straten. Deze pilot is nog volop aan de
gang. Er is een wijkoverleg ingesteld, er

ReVa heeft natuurlijk veel te weinig groen
voor zo’n dichtbebouwde wijk. Het wijkpark De Verademing is gerenoveerd en
functioneert nu veel beter als een buurtvoorziening met die mooie speelplaats en
de verbeterde toegangen. Een stap vooruit, zeker, maar natuurlijk is er nog veel
meer ruimte voor groen. Het Valkenbosplein is met die verruimde fietspaden en
fietsopstellingen veel veiliger en logistiek
beter geworden. En we hebben ook de De

veel dieptewerking.

Sgraffito

De laatste jaren specialiseert Raquel zich in
de eeuwenoude techniek sgraffito, een manier om gevels en muren te versieren door in
de nog natte kalkmortel figuren of patronen
te snijden. Deze decoraties komen veel voor
in haar geboortestad Segovia. “Ik ben opgegroeid tussen deze prachtige gevels: alsof
de muren bedekt zijn met Brussels kant! Ik
ontwerp nu zelf deze muurschilderingen van
kalkpleister in samenwerking met de klant.
Het is een fantastische manier om je huis binnen en buiten te personaliseren, een eigen
stempel te geven.”
www.artisanstucco.nl

Gemeenteraadsverkiezingen

Constant
Rebecquestraat als fietsstraat erbij, ook al
gaat die straat nogal
eens open voor allerhande onderhoudswerken van KPN en de
Energiecentrale. Problemen die blijven
zijn: te veel snel rijdend verkeer, met name
op de Beeklaan, de Emmakade en in de
Weimarstraat, te veel geparkeerde auto’s
en te weinig fietsenstallingen. Positief is
het voorstel van een aantal buurtbewoners om het Regentesseplein een levendiger en groener karakter te geven. Een
opdracht voor het nieuwe college straks.
Recent zijn er twee haltes in de wijk opgeheven: Copernicusplein van lijn 12 en
Fahrenheitstraat van lijn 2.
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Wat hebben de politieke partijen de komende gemeenteraadsverki
WONEN

DUURZAAMHEID EN
MILIEU

GROEN

AFVAL

VERKEER

Sneller aanschrijven van pandeigenaren van slecht onderhouden woningen.
Wirwar aan architectonisch
verloederde winkelpuien aan
Regentesselaan tegengaan.
Meer kansen scheppen voor
middeninkomens op woningmarkt.

De ambitie van stadsbestuur
om Den Haag in 2040 klimaatneutraal te krijgen en daar 9
miljard euro voor uit te trekken
is onverstandig beleid. Alleen
maatregelen die zich bewezen
hebben: isolatie, zonnepanelen,
groene daken.

Geen hoogbouw in groengebieden langs de kust. Grasparking,
parkeerplaatsen waar tegels
ruimte laten voor gras. Duizend
nieuwe bomen in de stad. Alle
straatbomen een QR-code om
soort en leeftijd te kunnen
aflezen.

Meer handhavers om ‘afvalhufters’ op te sporen en te beboeten. De boete, nu 200 euro bij
eerste overtreding, wordt verdrievoudigd. Om de pakkans te
vergroten inzet van undercover
boa’s en mobiele camera’s.

Knooppunt Zevensprong moet
ongelijkvloers worden om eind
te maken aan files. Wegen die
zijn versmald waar het kan weer
verbreden om doorstroming te
bevorderen. Meer parkeerplaatsen en parkeergarages.

In bestaande wijken alleen
kleinschalige nieuwbouw. Het
samenvoegen van gesplitste
woningen wordt aangemoedigd.
Particulieren moeten kans krijgen
verloederde panden op te knappen. Harde aanpak malafide
verhuurders.

Geen gasaansluiting in nieuwbouw. Bestaande woningen
van gas af halen is niet effectief.
Leningen voor isolatie of andere
verduurzaming van woning.
Subsidie voor filters die fijnstof
uit rook van houtkachels en open
haard halen.

Meer groen en minder stenen
op Regentesseplein. Onderzoek
naar ondergronds parkeren
Regentesseplein. Vergroening
van tramsporen. Groen langs
Verversingskanaal.

Zerotolerance voor ‘afvalhufters’.
Handhaving (in burger) om
overtreders te bekeuren. Proef
met taakstraffen. Nagaan of
centraal sorteren na inzameling
beter werkt dan scheiding vooraf.
Extra handhaving opruimplicht
hondenpoep.

Tijdelijke sluiting van straten met
scholen voor auto’s. Strengere
handhaving snelheid op o.a. Laan
van Meerdervoort. Afspraken met
werkgevers om asociaal rijgedrag
maaltijdbezorgers tegen te gaan.

Meer betaalbare huur- en koopwoningen. Rem op particulier
beleggen. In delen van de stad
moet koper zelf gaan wonen
in gekochte woning. Tijdelijke
huurkorting na inruilen van ruime
huurwoning voor kleinere.

De gemeente ondersteunt het
kopen of huren van zonnepanelen
en stimuleert groen op daken.
Meer investeren in slimme laadpalen. Door loting aangewezen
stadsgenoten praten mee over
klimaatbeleid van de gemeente.

Geen verdere bebouwing aan
de kust. Strandtenten die aan
natuurgebieden grenzen blijven
in de winter dicht. Verwilderde
natuur in parken en wijken. Wilde
bloemen in bermen en langs
tramrails.

Ondergrondse containers worden
standaard. Bij afvalstoffenheffing
wordt meer rekening gehouden
met aantal personen in een
huishouden en de aangeboden
hoeveelheid (gescheiden) afval.

Tarief eerste en tweede vergunning bewonersparkeren gaat
omhoog, geen derde vergunning
toestaan. Uitbreiding milieuzone.
Straten bij basisscholen tijdelijk
afgesloten. In centrumring maximumsnelheid 30 km.

Starterswoningen mogen niet
meer worden opgekocht door
investeerders die ze voor veel
geld verhuren of doorverkopen.
Op nationaal niveau pleidooi
voor zelfbewoningsplicht voor
goedkope en middeldure
woningen.

Op alle geschikte daken liggen
in 2030 zonnepanelen en zonnecollectoren. In 2030 is hele
woningvoorraad van Den Haag
geïsoleerd. Financiële regelingen voor mensen met middenof laag inkomen die hun huis
verduurzamen.

Meer boswachters die rust in
groengebieden handhaven en
een educatieve functie hebben.
Stimuleringsregelingen om
bewoners aan te sporen meer
groen aan te brengen in tuin of
op balkon.

Verdubbeling van het aantal
plastic-, glas- en papierbakken.
Ondergrondse afvalbakken voor
het GFT-afval. In 2024 hebben
alle ondergrondse vuilcontainers een tuintje.

Geen auto’s in straten met basisscholen als kinderen aankomen
en naar huisgaan. Strengere
normen voor (duurdere) parkeervergunningen. Betaald parkeren in hele stad. Meer ruimte
voor fietsvoorzieningen.

Om meer mensen met modaal
inkomen aan woning te helpen
moet 70 procent van de nieuwbouw bestaan uit betaalbare
koop- en huurwoningen.
Nieuwbouwwoning minimaal
70 vierkante meter. Meer woningen met minimaal drie kamers.

Uitbreiding subsidieregels voor
isoleren van woningen, zowel
voor woningcorporaties als huiseigenaren. Woningeigenaren
worden gestimuleerd afwatering van hun huis te verbeteren.
Volkstuinen behouden.

Vergroenen van de stad heeft
prioriteit. Extra boswachters en
parkwachters in groengebieden,
zodat daar overdag en ‘s avonds
veilig kan worden gesport en
gewandeld.

In wijken met ergste afvaloverlast krijgen meeste bewoners
vrijstelling van afvalstoffenheffing. Als betalen van deze heffing bijdraagt aan grotere
verantwoordelijkheid, dan moet
kwijtschelding worden heroverwogen.

Meer plekken waar bewoners
deelauto of elektrische auto
kwijt kunnen. Het onttrekken
van parkeerplekken alleen in
afstemming met omwonenden.
Mantelzorgers moeten gratis
kunnen parkeren bij degene die
ze verzorgen.

Verdeelsysteem vrije huursector
om woningen toe te wijzen die
passen bij inkomen. Tegengaan
illegale overbewoning.
Gemeente ondersteunt initiatief
van buurtbewoners die leegstaande panden opkopen en
inzetten voor de wijk.

Klimaatneutrale stad in 2030.
Op elk dak zonnepanelen is het
streven. Coaches helpen huiseigenaren bij verduurzamen
huis. Verbetering openbare
ruimte bij aanleg geplande
pijpleiding voor restwarmte uit
Rotterdam.

Meer groen in versteende wijken. Gemeente helpt bewoners
bij aanleg van geveltuintjes.
Gemeente steunt en faciliteert
opknappen Regentesseplein
in lijn met de wensen van de
buurt.

Vaker afval ophalen. Meer
straatvegers inzetten, ook op
zondag in wijken met meeste
straatvuil. Plaatsing broodcontainers om overlast ratten tegen
te gaan. Scherpe handhaving
om dumping afval en grofvuil
tegen te gaan.

Meer fietsstraten waar auto te
gast is, zoals op de Conradkade.
Maximumsnelheid in woonwijken 30 km. Verbetering
verkeerssituatie Beeklaan en
Weimarstraat. Eénrichtingsverkeer in de Weimarstraat.

Inzet: 90 procent betaalbaar
wonen, dwz woningen onder de
grens van Nationale Hypotheek
Garantie (355.000 euro in 2022).
Minimaal 50 procent sociale
huur in nieuwbouwprojecten.
Ook sociale woningen in rijkere
wijken.

Focus op warmte-isolatie,
energiebesparing, duurzame
lokale warmtebronnen en kleine
windmolens op daken. Tegen
aanleg warmteleiding (‘smeerpijp’) van Rotterdamse haven
naar Den Haag.

Onderhoudsbudgetten voor
groen omhoog. Honderd
nieuwe banen voor beheer
en onderhoud. In vier jaar 20
duizend extra straatbomen
planten. Geen bebouwing op
strand, geen exploitatie in hele
jaar, geen strandhuisjes.

Meer geld en capaciteit om
zwerfafval en bijplaatsingen van
afval tegen te gaan. Prioriteiten
vastgesteld in overleg met bewoners en andere betrokkenen.

Tarieven OV moeten lager.
Stimuleren deelvervoer, oa.
deelscooters en deelbakfietsen.
Minder asfalt en minder parkeerplaatsen, meer vrijliggende
voet- en fietspaden. Parkeren
wordt duurder. 30 km per uur in
woonwijken.

Burgerbegroting, waarbij
burgers budget kunnen bestemmen voor projecten in de stad
die zij van belang vinden. Diverse organen van gemeente (bijv.
welstand, bezwarencommissie)
voor iedereen toegankelijk.

Geen pijp voor restwarmte
Rotterdamse haven. Initiatieven
van bewoners in ReVa om te
verduurzamen worden verder
gefaciliteerd. Bewoners delen in
opbrengsten lokaal opwekken
duurzame energie. Stoken van
hout aan banden.

Geen bomen meer kappen,
maar bomen planten. Parkeerplaatsen worden ‘groene
parkeerplaatsen’. Waar mogelijk
geveltuinen aanleggen bij herinrichting van straten. Grachten
schoonmaken, watertuinen
aanleggen.

Burgers bewust maken van
hoge kosten afvalverwerking.
Boetes voor mensen die troep
op straat gooien. Inwoners
en bedrijven die minder afval
hebben, goed recyclen of afval
beter scheiden, worden financieel beloond.

Ruim baan voor fietsers. Die
krijgen voorrang op rotondes
en kruisingen met autowegen.
Scooters, brom- en snorfietsen
niet meer welkom op
fietspaden in bebouwde kom.
Maximumsnelheid in bebouwde
kom: 30 km.
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iezingen in gedachten voor het Regentesse- en Valkenboskwartier
CULTUUR

WINKELS EN HORECA

VEILIGHEID

FINANCIËN

BURGERPARTICIPATIE

Monument voor de Golden Earring op prominente plaats in de
stad. Verhoging van het huidige
budget voor het kunstenplan
(meerjarenbeleid voor cultuur).
Stimulans voor kleine instellingen en beginnende kunstenaars.

Overgebleven goede
ondernemers in Beeklaan
verhuizen naar lege
winkelpanden in Weimarstraat.
De Beeklaan moet chique
woonstraat worden. Ten minste
twee van de vier coffeeshops in
Weimarstraat verplaatsen.

Grondige aanpak van omgeving van de Zevensprong, waar
drugshandel, malafide bedrijvigheid bij vastgoed en horeca,
arbeidsuitbuiting en mensenhandel aan de orde van de dag
zijn. Meer blauw in de wijk.

Hondenbelasting - blaftax - afschaffen. Effecten van subsidies
aan welzijnsorganisaties in het
oog houden.

Gekozen burgemeester. Geef
inwoners grote invloed bij
samenstellen van de
profielschets. Grote beslissingen
worden onderworpen aan een
adviserend referendum.
Wekelijkse spreekuren van burgemeester en wethouders.

Instellingen met hoge salarissen
worden gekort op subsidie. Alles
wat uitkomt boven maximum van
cao voor poppodia en popfestivals gaat van subsidie af. Het
vrijgekomen bedrag gaat naar
nieuwkomers in de sector.

Minder coffeeshops en minder horeca in Weimarstraat.
Tegengaan van concentratie
coffeeshops door verplaatsen,
verspreiden of stoppen. Uitkopen
is een optie. Winkels in Beeklaan
verplaatsen naar Weimarstraat.

Aanpakken van ondermijnende
criminaliteit en overlast in Weimarstraat. Meer handhavers op
straat. Om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan kan politie
overgaan tot onaangekondigde
controle van lockers op scholen.

Verlaging van de onroerendezaakbelasting (OZB), een oneerlijke gemeentelijke belasting die
rekening voor voorzieningen bij
huizenbezitters legt. Pleidooi bij
rijksoverheid voor ingezetenenheffing.

Eén app voor alle contact met
gemeente. De gemeente informeert bewoners proactief over
bouwplannen en andere projecten. Als bewoners bouwplannen
van buren willen inzien, moet dat
kunnen.

Kunst- en cultuurbudget gaat 20
miljoen per jaar omhoog. Minder
bureaucratie bij toekenning subsidies. Ruim baan voor (duurzame)
straatfeesten en andere evenementen in de wijk.

Stimuleren van zones waar ondernemers meebetalen voor verbeteringen in hun omgeving (BIZ’s).
Fastfood terugdringen. Toeristen
liever in hotels dan in woningen
via Airbnb. Uitgaansgelegenheden spreiden over de stad.

Met vergunningen en bundelen
van informatie wordt het criminele organisaties moeilijker gemaakt
voorzieningen te misbruiken.
Aandacht voor dubieuze ondernemers in en rond Weimarstraat.
Vuurwerkverbod voor particulieren.

Om meer in de pas te lopen
met andere grote steden gaat
onroerendezaakbelasting (OZB)
stapsgewijs omhoog. Ook parkeertarieven gaan omhoog, zowel
voor bewoners als voor bezoekers.

Invoering burgeramendement.
Daarmee kunnen bewoners met
een brede vertegenwoordiging
direct invloed uitoefenen op wetten en regels die hun persoonlijk
leven raken.

Organiseer na koopjesdag Black
Friday een Fair Saturday, waarop
artiesten, kunstenaars, culturele
organisaties en ondernemers
samenwerken om goede
doelen te ondersteunen.

Aandacht voor toegankelijkheid van winkels en horeca voor
mensen in rolstoel. Oproep aan
(mode)winkels om geen kleding
met bont van pelsdieren te
verkopen. Bevoorrading winkels
en horeca moet vanaf 2025
emissieloos.

Nadruk op bestrijding van discriminatie en etnisch profileren.
Kritisch over plaatsen van
camera’s en gebruik van drones
om veiligheid op straat te
verbeteren. Camera’s alleen
tijdelijk inzetten voor specifieke
problemen.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
gaat met 10 procent omhoog.
OZB stijgt mee met waardevermeerdering huizen.

Opzetten van burgerraden op
niveau van stad, stadsdeel en
wijk. Daarin zitten bewoners die
zich buigen over een specifiek
deel van gemeentebeleid.
Deelnemers worden gekozen
via loting.

Niet verder bezuinigen op culturele sector. Die moet de kans
krijgen zich te herstellen van
de coronacrisis. Den Haag moet
popstad blijven. Stimuleren van
geluidwering in lokale cafés
zodat bandjes kunnen optreden
zonder overlast.

Regentesseplein moet een
mooie ontmoetingsplek worden
met bestaande horeca. Aantal
leegstaande panden op de
Beeklaan moet woonruimte
worden. Verplaatsing coffeeshops Weimarstraat of sluiting
bij blijvende overlast.

Wijkagenten moeten meer
tijd op straat doorbrengen. Bij
geweld tegen hulpverleners
worden kosten verhaald op
daders. Na vandalisme moeten
daders helpen met opknappen.
Harde aanpak sissen en uitschelden op straat.

Den Haag heeft een van de
laagste OZB-tarieven van Nederland. Dat moet zo blijven. Tarieven voor derde en volgende
parkeervergunningen mogen
fors omhoog.

Heropen gesloten stadsdeelloketten. Met loket voor burgers
die zichzelf niet kunnen redden
in contact met gemeente of
uitvoeringsorganisaties.

Cultuurbudget wordt verhoogd
tot het niveau in andere grote
steden. Fonds dat rechtstreeks
ten goede komt aan individuele
kunstenaars en lokale makers
in de wijken. Langere termijnen
voor subsidies. Extra bibliotheken.

Zonodig strengere regels voor
winkelaanbod. In samenspraak
met winkeliers en eigenaars
kunnen winkelgebieden kleiner
worden gemaakt en kunnen
winkels worden verplaatst.
Hogere OZB bij leegstand in
winkelstraten.

Buurt betrekken bij veiligheidsvraagstukken. Focus op
ondermijnende criminaliteit in
Weimarstraat. Concentratie coffeeshops in Weimarstraat actief
tegengaan. Permanent vuurwerkverbod particulieren.

Verhoging van OZB tot niveau
van andere grote steden. Straatparkeren, vergunningen voor
tweede auto’s en afvalstoffenheffing worden kostendekkend
gemaakt. Niet bezuinigen op
gemeentebegroting.

Bewoners krijgen meer
zeggenschap over keuzes in hun
wijk door het stimuleren van
wijkbudgetten, buurtbegroting
en decentralisatie van
gemeentelijke taken.
Burgeradviesraden per
stadsdeel.

Meer geld naar cultuur. Meer
ruimte voor straatmuziek en
straatkunst.
Vergunningen voor evenementen en toekennen van cultuursubsidies soepeler en sneller.
Behoud culturele broedplaats
De Samenscholing in Beatrijsstraat.

Minder strenge handhaving
voor horeca. Soepeler geluidsregels in uitgaansgebieden, zoals
op Grote Markt. Meer ontmoetingsplekken voor nachtcultuur.
Coffeeshops spreiden. Kweken
en handel softdrugs legaliseren.

Handhavers moeten makkelijker
ontslagen kunnen worden bij
racisme en buitenproportioneel
geweld. Wetshandhavers die
in contact staan met burgers
moeten vooroordeeltest doen.
Geen uitbreiding handhavingscapaciteit.

Wijktheater De Regentes wordt
blijvend ondersteund. Festivals
op plekken waar ze geen schade
toebrengen aan de natuur.
Evenementen met dieren niet
toegestaan, zodra verbod wettelijk mogelijk is.

Er zijn te veel coffeeshops in
Weimarstraat, daarom verplaatsing. Gemeente moet
dierenwinkels en tuincentra
aanmoedigen te stoppen met
verkoop van
dieren. Ondersteuning voor
tweedehandswinkels en weggeefwinkels.

Investeer in wijkagenten, de
oren en de ogen van de buurt.
Gemeente biedt ondersteuning
aan ouders van wie kinderen
dreigen af te glijden richting
criminaliteit. Meer boa’s in natuurgebieden om overlast tegen
te gaan.

Burgerbegroting waarbij burgers budget kunnen bestemmen voor projecten in de stad
die zij van belang vinden. Diverse organen van gemeente (bijv.
welstand, bezwarencommissie)
voor iedereen toegankelijk.

OZB wordt verhoogd ten
behoeve van rechtvaardige
energietransitie. Zo kan
onder meer worden geïnvesteerd in verduurzamen van
huizen met slechte energielabels. Belasting voor reclame in
de openbare ruimte.

Over bouw- en inrichtingsplannen wordt al in eerste fase van
planvorming overlegd met omwonenden, bewonersverenigingen en belangenverenigingen.
Raadgevend referendum bij
grote bouwprojecten. Invoering
wijkreferenda.
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Coffeeshops daarheen
waar de leefbaarheid
niet onder druk staat
tekst: Marieke Bauwens foto: John Martienus

Noud Dumoulin, op de lijst van de Haagse
VVD, woonde al op veel plekken in het land.
Drieënhalf jaar geleden vond hij een appartement op het Regentesseplein en onlangs
merkte hij dat hij hier goed geaard is. Hij
voelt zich hier thuis. “Alle kanten op is het
anders: de koffietentjes als ik naar het Koningsplein loop, de Poolse supermarkt richting Loosduinseweg en rechtdoor de Blokker en de Jumbo. Leuk, maar er is wel een
disbalans; de koffietentjes en yogastudio’s
aan de ene kant, terwijl de andere kant nog
steeds verloederd is. De straat heeft potentie, maar dát moet anders.”

Lef
“En dan is het belangrijk dat de gemeente
aan bewoners vraagt wat ze missen en hen
het woord geeft.” Dat vraagt om lef, touwtjes
uit handen geven, goede afspraken maken
en je daaraan houden. Veel mensen weten
niet dat ze mee kunnen denken over de
buurt, die moet je als gemeente uitnodigen om iets van de buurt te vinden. En het
vraagt ook veel van bewoners; meedoen en
representativiteit, dus niet alleen voor jezelf
spreken.” Zelf doet Noud ook mee, hij is actief in ‘Kopgroep 2030’, voor een duurzame
wijk.

Plant een zaadje
Over de vergunningenaanpak is de VVD tevreden. “Er zijn zaken gesloten en zaken die
deugen kunnen blijven.” Tot grote ergernis

Haagse Stadspartij: een
stad van iedereen
tekst: Aad van Schie foto: Jacques Rijnsburger

van de buurt zijn er nog steeds geen coffeeshops weg. Zoveel coffeeshops vindt de VVD
ook niet oké. Verplaatsing naar de Haagweg
was een serieuze optie, maar dat ging niet
door! “Je verplaatst het probleem naar een
buurt die het niet wil. Coffeeshops moeten
naar wijken waar de leefbaarheid niet onder druk staat. Ik denk dat dat kan, als het
maar rustig gaat en mensen erbij betrokken
worden. Plant een zaadje, niet meteen een
palmboom. En laten we wel zijn, een coffeeshop is ook een ondernemer, die heeft geen
baat bij overlast.”

Meer groen, meer diversiteit en werken
van onderop: met een been in de Raad en
met twee benen in de stad. We spreken met
HSP-fractielid Peter Bos, al geruime tijd actief in deze partij, over de plannen van de
partij met de stad. Hij staat op de zesde
plaats op de nieuwe lijst. “Maar ook als ik
niet gekozen word, staat mijn jarenlange
ervaring ter beschikking van de nieuwe
fractie.” Peter heeft in zijn carrière heel wat
moties ingediend en ook al woont hij niet in
ReVa, hij kent de wijk goed. We lopen de belangrijkste verkiezingspunten die relevant
zijn voor onze wijk met hem door.

Eerst alternatieven

Wonen

Dat de parkeerdruk te groot is, en auto’s van
de straat moeten, daarover is de VVD het
eens met andere partijen. Maar niet door
mensen de auto uit te jagen en parkeerplekken op te heffen. “Eerst een goed alternatief
– voor de VVD zoveel mogelijk ondergronds
parkeren - en dan pas plekken opheffen, niet
andersom.”

ReVa is een wijk waar geen grote ontwikkelingen te verwachten zijn. De nadruk moet
liggen op goed beheer van de woningvoorraad, de bescherming van het stadsgezicht
en de vergroening. Duurzaamheid is een
vitaal aandachtspunt. De HSP wil met voorrang de woningen voor de gewone mensen
verduurzamen. En de wijk moet betaalbaar
blijven. “Wij hebben er samen met andere
partijen voor gezorgd dat aan de splitsing
van woningen en de verkamering een halt is
toegeroepen. Nu nog beter handhaven natuurlijk. En niet die wildgroei aan dakopbouwen. Samen met D66 is de leegstandsverordening eindelijk vastgesteld in de Raad. Die
moet nog wel uitgewerkt worden.”

“

Touwtjes uit
handen geven
vraagt om lef

”

Ruimte
“We willen snelheidsverlaging in de woonstraten, minder auto’s, meer ruimte voor
fietsers en voor speelplekken voor kinderen.

“

Parkeertarieven omhoog en
de burgerbegroting
verder uitrollen in
de stad

”

Parkeren moet veel duurder worden. We
willen fietsenstallingen in de wijk en meer
groene oases zoals de bestaande tuinen
Emma’s Hof en Uitvindershof. We houden
ons nu bezig met de Gheijnstraat 115 A
bij Breekpunt, waar een vergunning voor
nieuwbouw is aangevraagd ten koste van
drie oude bomen en mogelijk te realiseren
extra groen.”

Regie bij burgers
“Wij hebben de burgerbegroting in de stad
geïntroduceerd in de vorige collegeperiode.
Dit is een prima instrument om van onderop te werken. Regie bij de burgers, als het
draagvlak in de wijk hiervoor maar klopt. Als
de mogelijkheid zich voordoet, willen we bij
een goede uitslag best weer meedoen in
een college. We hebben veel geleerd van de
vorige keer. O ja, en meer geld voor de kunsten en de broedplaatsen voor kunstenaars.”
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VERKIEZINGEN IN DE WIJK

Groene politiek en
groene economie
tekst: Aad van Schie foto: Jacques Rijnsburger

George Ongkiehong, wijkbewoner en
nummer 4 op de lijst van de Partij voor
de Dieren, is geboren in de Galileistraat
als zoon van een huisarts. Hij woont zelf
aan de Laan van Meerdervoort aan de rand
van onze wijk, in een voormalig woon/praktijkhuis. De afgelopen jaren heeft hij zijn huis
compleet verduurzaamd en hij is vrijwel van
het gas af. Dat verdient zich snel terug en de
gemeente helpt met subsidie. Met zijn dakterras won hij de Gulden Dakpan van Duurzaam Den Haag. Hij is ook als vrijwilliger
actief als energiecoach voor bewoners die
aan de slag willen met de verduurzaming
van hun woning en deelt zijn inmiddels
opgedane kennis graag met buurtgenoten.
Daarnaast is hij actief in de partij en zoals de
eerste peiling van 18 januari laat zien, maakt
hij zelfs kans op een zetel.

buurttuinen. “En natuurlijk geen restwarmte
uit de Rotterdamse haven. We kiezen voor
duurzame, lokaal op te wekken energie, zoals zonnepanelen en geothermie.”

Inspraak en investeren
Het is belangrijk om bouw- en inrichtingsplannen al in de eerste fase van de planning
voor te leggen aan omwonenden en buurtorganisaties. Hou veel vaker wijkreferenda.
Het budget van de gemeente staat onder
druk, dus de Partij voor de Dieren is voor
een reële verhoging van de OZB, met name
om te investeren in de verduurzaming van
huizen met een laag energielabel.
“Als het gaat om collegevorming straks wil
de partij best meepraten, maar als het om
groen gaat doen we geen water bij de wijn.
Sowieso oefenen we onze invloed in de raad
uit als groene aanjager, zoals de kiezers van
ons gewend zijn.”

Actievere gemeente
De gemeente moet veel actiever zijn in het
voorlichten van burgers over duurzame zaken en de subsidiemogelijkheden die er zijn.
De Partij voor de Dieren is voor het opstellen van een Leefbaarheidseffectrapportage
(LER), een leefbaarheidsplan voor de buurt
met veel aandacht voor groen, en vindt dat
de burgers daarbij moeten worden ondersteund. De auto moet teruggedrongen worden, parkeren moet duurder, zeker waar het
gaat om de tweede vergunning. Stimuleer
het delen van auto’s en gebruik de vrijgekomen plaatsen voor fietsen, speelplaatsen
en terrassen. Leg waar het kan watertuinen
aan en steun burgers bij het creëren van

“

Wij willen de
groene aanjager
blijven

”

Subsidies moeten ook
mensen bereiken in
minder dure woningen
tekst: Cor Speksnijder foto: Jacques Rijnsburger

Mensen die verhalen horen over criminaliteit en ondermijning in de Weimarstraat
denken wel eens dat deze wijk een soort
getto is. “Niets is minder waar”, zegt Janneke
Holman, gemeenteraadslid voor de PvdA. “De
buurt heeft veel actieve bewoners, er worden
mooie initiatieven genomen. De toekomst ziet er
goed uit. Ik ben heel blij dat ik in deze wijk woon.”

Vergunning (intrekken)
Toch valt er ook in ReVa het nodige te verbeteren. Het tekort aan betaalbare woningen
wordt steeds nijpender. Veel panden zijn
opgekocht door beleggers en ingericht voor
(dure) kamerverhuur. Holman is blij met de
nieuwe maatregel dat kopers van woningen
met de WOZ-waarde tot 355.000 euro die
vier jaar lang niet mogen verhuren, behalve
aan familie. Ze is ook voor invoering van een
verhuurdersvergunning, waarmee illegale
verhuur en overbewoning kan worden tegengegaan. De vergunning van verhuurders
die te hoge huren vragen, hun panden laten
verpauperen of zich anderszins misdragen,
kan worden ingetrokken. Zo’n regeling doet
denken aan de vergunning voor winkeliers
die sinds enige tijd in een deel van de Weimarstraat wordt vereist. Die regeling heeft inmiddels haar vruchten afgeworpen en geleid
tot sluiting van enkele dubieuze zaken.

Subsidies
De gemeente speelt een belangrijke rol bij het

“

Ik ben blij dat
ik in deze wijk woon

”

verduurzamen van woningen in deze 19eeeuwse wijk, zegt Holman, maar het zit haar
niet lekker dat subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen niet altijd gelijkmatig worden
verdeeld. Ze komen vaak onevenredig terecht
in vermogende buurten, waar bewoners de
wegen naar beschikbare fondsen goed kennen. “Subsidies moeten ook mensen bereiken
in minder dure woningen. Ik ben ervoor dat
subsidies voor duurzaamheid worden gebonden aan een maximum dat correspondeert
met de WOZ-waarde. Boven een bepaalde
grens kunnen huiseigenaren dan geen subsidie meer ontvangen, maar nog wel advies
krijgen of bijvoorbeeld hulp bij het gemeenschappelijk inkopen van materialen.”

OZB omhoog
Wat Holman betreft kan de Onroerendezaakbelasting (OZB) omhoog. “Den Haag heeft
een van de laagste tarieven in Nederland. Om
alle initiatieven en plannen te bekostigen is
het nodig dat we aansluiten bij het gemiddelde van tarieven in andere grote steden. Er
is niets mis met het principe dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen.”
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Niet de projectontwikkelaars maken de
stad. Mensen doen dat!

Oplossen is het
uitgangspunt!
tekst: Aad van Schie foto: Anouk van Nunen

We spreken met Richard de Mos van
Hart voor Den Haag op de kamer van
zijn partij aan het Spui over het nieuwe
verkiezingsprogramma en de betekenis hiervan voor de wijk. Ondanks de narigheid van de juridische procedure waarin
hij nog steeds verwikkeld is, straalt hij optimisme uit over de toekomst.

Doorpakken
“Wij gaan de grootste worden, groter dan
de vorige keer. We praten bij een kopje
koffie wel eens met andere partijen over
het smeden van een nieuwe coalitie straks.
Moet lukken.” Op de vraag op welke punten
het mis is gegaan in de stad, sinds het terugtreden van de partij uit het College, noemt
hij: “Verkeerd gebruik van de Eneco-gelden
voor ‘linkse hobby’s’, zet in op Haagse Kracht,
bijvoorbeeld via energieopwekking door
getijdenwerking. En weg met die ‘Smeerpijp’
uit Rotterdam. Kortom te soft allemaal. Het
aantal mensen in de bijstand is toegenomen
tot 30.000. Bellen, begeleiden naar werk. Er
is genoeg te doen. Harder tegen het Rijk
optreden: Geen extra geld voor jeugdzorg?
Geef die klus dan terug. Van Zanen moet nu
doorpakken. Geld voor uitbreiding politie
moet er ook komen: de wijkagent terug.”

Harde afspraken
“De instroom van migranten en statushouders moet stoppen. Met het Westland harde
afspraken maken over de huisvesting van
‘hun’ arbeiders uit Oost-Europa. Malafide
huisbazen stevig aanpakken waar het gaat

om overbewoning en/of leegstand. Desnoods onteigenen. Pandbrigade verder uitbreiden om wantoestanden aan te pakken.
De ‘Meld een vermoeden’-app voor de burgers weer terug en waar nodig camerabewaking. Het moet mogelijk zijn om de Beeklaan
en met name ook de Regentesselaan weer
grandeur te geven. Het project Weimarstraat/Beeklaan is mooi, maar er moet een
tandje bij. Waarom niet de invoering van
het model van de Stadsmarinier, een hogere
ambtenaar met gezag en bevoegdheden in
de wijk. In Rotterdam werkt het, dus kom
op! In de komende collegeperiode minimaal
twee coffeeshops verplaatsen naar uitgiftepunten aan de rand van de stad of naar een
bedrijfsterrein.” Wat het parkeren betreft is
Richard tegen het verminderen van parkeerplaatsen. Integendeel. Als deelauto’s echt
ruimte opleveren, dan valt er te praten over
een andere bestemming van die ruimte in
de straat. Maar dan geen deelauto én een
eigen auto natuurlijk.

“

Doorpakken
met de stadsmarinier in probleemwijken

”

tekst: Marieke Bauwens foto: Mariët Mons

Begin jaren negentig kwam Mariëlle
Vavier, lijsttrekker van GroenLinks, naar
Den Haag. Naar de Regentesselaan om
de hoek van de Loosduinseweg. Na een
tijdje centrum (‘ook leuk’) kwam ze terug
naar ReVa en ze is niet meer weggegaan.
“Mensen lopen de deur niet plat bij elkaar,
maar kennen elkaar wel. Dat was toen zo
en nu nog, en dat vind ik zo leuk. Het is wel
anders geworden. Het is nog steeds een gemêleerde wijk, maar dat zie je veranderen,
mensen die het niet breed hebben worden
steeds verder weggedrukt.”

Projectontwikkelaars en leegstand
Projectontwikkelaars verbouwen panden
tot appartementen in de vrije-huursector.
Lachend: “Allemaal met visgraatparket en
kookeilanden.” En dan serieus: “GroenLinks
wil geen dure appartementen erbij in ReVa.
Daar worden alleen projectontwikkelaars
beter van. Leegstand is enorm in Den Haag,
en de woningnood ook. Dat moet keihard
aangepakt worden. Huizen en panden die
langer dan negen maanden leeg staan?
Dat kan niet. Het probleem is dat we in de
gemeenteraad de handen niet op elkaar
krijgen, we hebben altijd het CDA, de VVD
of Hart voor Den Haag nodig voor een meerderheid, en die partijen dienen toch vooral
de belangen van vastgoedeigenaren. Als
er niets aan wordt gedaan, wordt – als het
aan GroenLinks ligt - het kraakverbod genegeerd.”

“

Geen dure
appartementen
erbij in ReVa
Buurt in opstand

”

“De twee grote demonstraties in de Weimarstraat hadden effect, er is in de raad uitgebreid over gesproken en dat het nu een
prioritair gebied is (voorrang), is daar ook
aan te danken.” Dat er nog steeds geen coffeeshops verplaatst zijn, noemt ze bizar. En
dat politieke partijen bij de demonstraties
waren, garandeert niets. “Diezelfde partijen
steunden het verzet tegen verplaatsing naar
elders.”

Openbaar Vervoer
“Het slaat nergens op dat halte Copernicusplein van tram 12, een overstappunt naar
het HAGA, door de HTM opgeheven is. Het
is ook nog ondemocratisch gegaan. Sowieso
een slechte zaak dat het openbaar vervoer
in Den Haag zo duur is, zo krijg je mensen
niet uit de auto.” Want dat is voor GroenLinks
essentieel: voetgangers, fietsers en het OV
voorop. Auto-te-gast, eenrichtingsverkeer,
deelauto’s en meer groen. Ook in ReVa.
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Banieren voor de Weimarstraat
tekst: Anneke de Graaf ontwerp: Twiet Creative Marketing

Het gaat misschien niet zo snel, maar
toch wordt er stap voor stap gewerkt
aan een Weimarstraat met een aantrekkelijke uitstraling, waar het goed
toeven is om er te wandelen en te winkelen. Een Weimarstraat waarvan bewoners van ReVa het gevoel hebben dat het
vooral hún straat is.

Lantaarns

Ondernemers, BIZ, Wij Weimar en
MaFuGaNoVa hebben het plan opgevat
om de Weimarstraat op te fleuren met 90
banieren die aan de lantaarns bevestigd
zullen worden. Het is de bedoeling dat op
die banieren korte teksten komen, die te

maken hebben met leuke, interessante of
prikkelende wetenswaardigheden over
de Weimarstraat of de geschiedenis van
de straat. De gemeente stelt extra budget
beschikbaar voor dit project.

Oproep

Vandaar een oproep aan de bewoners
van ReVa: Stuur ook een of meer tekstvoorstellen in voor de banieren en maak
kans om jouw eigen tekst daar straks te
zien hangen.
In bijgaande ontwerpen kun je een indruk krijgen hoe de banieren er ongeveer
uit gaan zien. Ook zie je een paar voorbeelden van teksten. Je kunt je bijdrage
tot en met dinsdag 1 maart a.s. indienen
bij roos@twiet.nu.

Noodzakelijk en mogelijk
dat de auto in ReVa een
stapje terug doet
tekst: Cor Speksnijder foto: Jacques Rijnsburger

Blik eruit, bomen erin. Om de leefbaarheid
in ReVa te bevorderen moet er meer groen
komen en dat mag ten koste gaan van de
ruimte die de auto opeist, zegt Marije Mostert, gemeenteraadslid voor D66. Je hoeft
niet alle parkeerplekken te laten verdwijnen, maar als je een aantal weghaalt kan er
iets duurzaams voor in de plaats komen: een
ontmoetingsplek, een perkje of een parkje.’

Verkeer
Neem het Regentesseplein. Dat kan aantrekkelijker worden als daar minder en
langzamer verkeer rijdt, minder steen is en
meer gras of planten. Als het aan Mostert
ligt wordt 30 kilometer per uur de maximumsnelheid in de wijk. De Weimarstraat
zou eenrichtingsverkeer moeten worden.
Dat de auto in ReVa een stapje terug doet
is volgens haar noodzakelijk en mogelijk.
Steeds meer bewoners delen een auto. Het
tarief voor de eerste en tweede vergunning
voor bewonersparkeren moet omhoog, een
derde wordt niet meer afgegeven.

Wonen
Dat het tekort aan goede, betaalbare woningen alsmaar nijpender wordt is vooral in
een populaire buurt als ReVa voelbaar. Om
het opkopen van panden door beleggers en
huisjesmelkers en daarmee de verkamering
tegen te gaan, heeft Mostert zich geschaard
achter de opkoopbescherming die per 1
maart ingaat: iemand die een pand koopt

met een WOZ-waarde tot 355.000 euro mag
het vier jaar niet verhuren. Huurders die een
grote woning inruilen voor een kleinere krijgen wat haar betreft een tijdelijke huurkorting. Terwijl talloze Hagenaars op zoek zijn
naar woonruimte, staan in ReVa tientallen
panden leeg. Mostert: “De gemeente moet
met eigenaren van deze panden in gesprek
over de bestemming van hun bezit, gebruikers aandragen voor een leegstaand pand en
boetes uitdelen als pandeigenaren weigeren
iets te doen aan langdurige leegstand.”

Ondermijning
Mostert constateert dat een initiatief van
D66 om ondermijning in de Beeklaan en
Weimarstraat tegen te gaan, vruchten begint af te werpen. Zo is een supermarkt op
de hoek van de Weimarstraat en de Noorderbeekdwarsstraat, waar illegale medicijnen werden verkocht en minderjarigen
alcohol konden kopen, gesloten om plaats
te maken voor een fietsenwinkel. Bewoners
hebben een belangrijke rol gekregen bij het
signaleren van dubieuze praktijken en verpauperde panden. Tot haar spijt is het aantal coffeeshops in de Weimarstraat nog niet
verminderd, ze heeft goede hoop dat dit de
komende raadsperiode wel zal lukken.

“

De Weimarstraat zou
eenrichtingsverkeer
moeten worden

”

Meer invloed van
burgers via de LER
tekst: redactie

Een groepje wijkbewoners gaat aan
het werk met een LER voor het Regentesse- en Valkenboskwartier. LER is de
afkorting van LeefbaarheidsEffectRapportage. In zo’n LER verzamelen bewoners zoveel mogelijk gegevens die voor
de wijk van belang zijn. Het gaat om gegevens over groen- en speelvoorzieningen,
verkeer en parkeren, veiligheid, duurzaamheid, woningbestand en woondichtheid, winkels en vervuiling.

Overheid aanspreken

Hiervoor bestaan landelijke en soms
ook Europese normen en die worden
lang niet altijd behaald of nageleefd. Als
de gegevens goed in beeld zijn gebracht,
kunnen bewoners de overheid aanspreken op de tekorten. Nadat de inventarisatie gedaan is, gaat de groep aan de slag

met wijkbewoners om te bepalen waaraan met voorrang gewerkt moet worden
om de leefbaarheid te verbeteren.

Een oproep om mee te doen

Voor de werkgroep aan de gang gaat,
hoort ze graag welke onderwerpen bewoners belangrijk vinden. Laat dit weten via info@wijweimar.nl. Nog voor
het einde van dit kalenderjaar moet de
inventarisatie, inclusief de prioriteiten
van wijkbewoners en ondernemers, afgerond zijn. Werk aan de winkel dus. Als u
een bijdrage wilt leveren aan dit project,
meld u zich dan aan.
Om een idee te krijgen: in Bezuidenhout
en in Den Haag Zuidwest zijn al LER’s
ontwikkeld. Kijk op 3dcityplanner.com.
Stadsdeel Segbroek wil het LER-proces
ondersteunen.
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Hotel Sans Souci

tekst: Sebastiaan Coops, Weimarchief

Een aangename plek waar de buurt samenkwam. Dat was het hotel Sans Souci
op de hoek van de Regentesselaan en
De Gheijnstraat. Vanaf 1900 adverteert
het hotel in de krant met: “Zaal met ruim
balcon, disponibel voor vergaderingen”.
Volgens de reisgids voor Den Haag waren
er 18 kamers beschikbaar vanaf ƒ 1,25 per
nacht, waarmee dit hotel behoorde tot het
middensegment van de stad.

10). Haags Gemeentearchief

Souci (19
Regentesselaan, Hotel Sans

Hoe het er toen uitzag zie je op een postkaart uit 1910. Je ziet dat de neo-renaissancestijl die het Regentessekwartier zo
kenmerkt, bewaard is gebleven. Wat voor
die tijd bepalend was, zijn de gelijke hoogtes van de verdiepingen. Wat verder opvalt
is de grote lichtinval in het café op de begane grond en het restaurant en terras op
de eerste etage. Dit is waarschijnlijk een
belangrijke reden geweest om het hotel op
de hoek van De Gheijnstraat te openen.
Toch zie je tegenwoordig wel verschillen

met de postkaart uit 1910. In 1927 werd
het pand verbouwd en werden twee aanpassingen gedaan aan het exterieur. Ten
eerste kwam er een overkapping over het
terras op de eerste etage. Ten tweede werden er stenen ornamenten uit de Jugendstil toegevoegd aan de pui van het pand,
waardoor het pand een eclectisch aanzicht
kreeg.
In de jaren zeventig werd de wijk multicultureel en dat werd het hotel ook. Er
opende een Surinaamse keuken. Doordeweeks werd er gegeten, maar vanaf vrijdag
werd er vooral veel gedanst en gelachen.
Zo was er in 1974 in het hotel een cabaretvoorstelling van de Surinaamse Reppy
Redmond tijdens de ‘Sranang Netie’.

In 1977 sloot het hotel en werden de biljarttafels en de bar in
de krant te koop aangeboden. Al snel begon Fred van Olphen
in datzelfde jaar een
winkel voor buitensportartikelen, ‘Bever Zwerfsport’. Deze
winkel is tegenwoordig uitgegroeid tot
een concern met 40

Opening van de winkelweek in de Paul Krugerlaan in de bovenzaal (1939). Foto: Polygoon
winkels in binnen- en buitenland. In latere
jaren zat ‘VIP Sport’ tot 1984 in dit pand.
Tegenwoordig is hier ‘De Algemene Beglazing’ gevestigd met een showroom voor
Tiffany lampen en glas-in-lood.

Groepsportrettenboek van
Haags Verhaal
tekst: Anneke de Graaf foto: Haags Verhaal

Den Haag in 136 groepsportretten laat de trots, veerkracht en veelzijdigheid zien van de mensen die van de hofstad een

Eind vorig jaar kwam er een prachtig
boek uit: ‘Den Haag in 136 groepsportretten’. Het boek is gemaakt door de mensen achter Haags Verhaal. Als een reizend
verhalencircus gaat Haags Verhaal door de
stad en brengt gemeenschappen samen die
elkaar niet kennen, maar wel iets gemeen
hebben. Het zijn bijeenkomsten waarin gewone mensen hun bijzondere verhaal vertellen. En waaruit blijkt dat we vaak veel meer
gemeen hebben dan we denken. Of dat we
het beeld over de ander moeten bijstellen.

op de foto. De foto’s werden gemaakt door
stadsfotograaf Piet Gispen, die er bijna 1400
kilometer voor door Den Haag fietste. Haags
Verhaal gaat trouwens gewoon door met de
verhalenavonden.

Visitekaartje

Ook in ReVa

Op een bijeenkomst in Museum Beeld en
Geluid nam Koningin Máxima op 25 november in aanwezigheid van burgemeester Van
Zanen het eerste exemplaar van ‘Den Haag
in 136 groepsportretten’ in ontvangst. Het
boek laat de trots, veerkracht en veelzijdigheid zien van de mensen die van de hofstad
een levendige stad maken. Het is een
visitekaartje; zo ziet Den Haag er anno 2021
uit. Ruim drieduizend Haagse inwoners,
samengebracht door Haags Verhaal, gingen

Ook staan er veel groepen uit ReVa in die
bij elkaar kwamen. Aan enkele daarvan
besteedde KonkreetNieuws aandacht, zoals
de Roze Soos Samen, de Haagse Directe en
Papoea ontmoet Marron.

levendige stad maken. Het is een visitekaartje; zo ziet Den Haag er anno 2021 uit. Ruim drieduizend Haagse inwoners gingen

op de foto. Samengebracht door het Haags Verhaal, een maatschappelijk initiatief dat bruggen slaat tussen mensen en
gemeenschappen in de stad.

De foto’s zijn van stadsfotograaf Piet Gispen, die er bijna 1.400 kilometer voor door Den Haag fietste. Met zijn allen op de
foto gaan is bijna altijd een feestje. Want iedereen wil gezien worden en erbij horen. Ook in Den Haag. Daar staat het Haags
Verhaal voor en daarover gaat dit boek.

ISBN: 978-90-9035393-7

9 789090 353937

Cover-HaagsVerhaal-230x300.indd 1

01-11-2021 14:53

‘Den Haag in 136 groepsportretten’ ligt in de
Haagse boekwinkels of is te koop via www.
boekhaagsverhaal.nl. Het kost € 24,95.
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Buren behandelen
als familie

Apotheose vanaf een
Haagse schoorsteen

tekst: Marieke Bauwens foto: Jacques Rijnsburger

Er zijn mensen die op buurt-app Hoplr
Valkenbos steeds weer opvallen. Ahmed
Ibrahim is daar een van. Niet alleen omdat
hij iedere nieuwe deelnemer welkom heet,
maar vooral omdat hij vaak hulp aanbiedt.
Hoplr vindt hij vriendelijk: “Er worden
spullen weggegeven en gedeeld. Mensen
helpen elkaar. Ik doe dat met veel plezier en
vanuit mijn geloof, vanuit de Islam. Buren
behandelen als familie, daar gaat het om.”

Als ik iemand ergens
even mee kan
helpen, doe ik dat

Via Griekenland naar Valkenbos

Als twintiger vertrok Ahmed uit Alexandrië in Egypte via Griekenland naar het Valkenboskwartier. Zijn werk combineerde hij
met bodybuilding. Een paar jaar op rij was
hij Nederlands kampioen en in 2007 zelfs
wereldkampioen.

Gouden-buur-award

In september werd hij genomineerd voor
de ‘gouden-buur-award’ van buurt-app
Nextdoor. Op Hoplr kwamen daar veel likes
op, en opvallend veel uit de directe omgeving, van mensen die hem goed kennen. Het
werd hem door iedereen gegund.
Wat doet hij zoal? “Als ik iets heb dat iemand nodig heeft, dan geef ik het weg of leen

ik het uit. Een ladder bijvoorbeeld of een
boormachine, die leen ik uit, schaatsen of
sportbroeken die geef ik weg. Als ik iemand
ergens even mee kan helpen, doe ik dat en
ik gooi bijvoorbeeld het vuilnis van mijn oudere buurvrouw in de container.”

Brood en groente

Hij zorgt goed voor anderen. Zo haalt hij
aan het eind van de dag brood van Victor
Driessen dat over is, op. “Ik geef het aan bu-

ren of aan de moskee, en mensen komen het
bij me ophalen. Dat doe ik ook met groente.
Er wordt een bak bij mijn voordeur neergezet en ik verdeel het en zorg ervoor dat dat
goed terecht komt. Mensen weten me met
van alles te vinden. Speelgoed of gordijnen
bijvoorbeeld, en ook dat gaat naar mensen
die het goed kunnen gebruiken. En als ik
zelf iets nodig heb? Dan vraag ik het ook op
Hoplr, en dat lukt ook altijd.”

Veerkracht Noorderbeekdwarsstraat

en omgeving vergroten

werking met buurtgroepen Wij Weimar,
MaFuGaNoVa, met politie, brandweer, de
werkers van Voor Welzijn (tegenwoordig
Wijkz geheten) en alle andere mogelijk betrokken diensten van de gemeente. “Maar de
bewoners staan centraal”, zeggen Jesse en
Johan.

Hoe verder

In maart volgen concrete acties, die op samenkomsten in het Wijklaboratorium van
Wij Weimar en de twee genoemde pleinen
toegelicht worden. Het is nadrukkelijk niet
de bedoeling om het bij deze eenmalige actieperiode te laten. Alles moet bijdragen aan
een duurzame versterking van deze buurt
op alle vlakken. We zijn benieuwd en we
gaan het volgen natuurlijk.

vlnr op de voorgrond: bewoonster, Jesse en Johan
tekst en foto: Aad van Schie

De gemeente Den Haag startte in januari een project onder de ambitieuze naam
Resilience Lab in de Noorderbeekdwarstraat en omliggende pleinen.
Alle bewoners in dit gebied kregen een
brief en werden benaderd aan de deur en
op het Newtonplein met een kopje koffie.

Hiermee werd een breed palet aan vragen
opgehaald rond veiligheid, vergroening om
wateroverlast te voorkomen, schulden, achterstallig onderhoud huizen en wat zich nog
meer aandient.

Bewoners centraal

Projectleiders Jesse van Velzen en Johan
Roodenrijs voeren dit project uit in samen-

Colu
m

n

“

Ik ben een nachtmens. Al vanaf mijn vroege
kindertijd voel ik me ‘s nachts volledig op
mijn gemak; daalt er een rust over me neer
die ik overdag niet kan ervaren.
De dag verlangt actie. De zon komt op, de
zon gaat onder, en tussen die twee momenten van overgang moet het allemaal
gebeuren. Met daar bovenop de tirannie
van de tijd; de uren zitten me op de hielen,
hijgen hun minuten en seconden in m’n nek.
Er zijn nou eenmaal zaken in ons menselijke
bestaan die overdag gebeuren moeten,
vanwege de manier waarop de mens zijn
leven heeft vormgegeven; winkels hebben
openingstijden, gesloten loketten kunnen
niemand helpen. De aarde draait om haar as,
de zon schiet zijn straling op haar af. Overdag zijn we wakker, laven we ons aan het
licht van een ster, dat er acht minuten over
doet om onze planeet te bereiken, en rennen
we de zogenaamde race der ratten.
Oh, maar dan de nacht! Terwijl de meesten
van ons slapen tijdens die paar uren van relatieve duisternis, voel ik me plots terechtgekomen in een wereld vrij van tijd en plaats.
Ik dwaal door mijn gedachtewereld, zoals ik
in het pre-covidium door de tastbare wereld
dwaalde.
Den Haag weet zich ‘s nachts van haar mooiste kant te tonen. Een stille stad in sfeervol
schemerlicht. En wie de magisch-realistische
drukte van de nacht wil beleven, weet die
te vinden op de Grote Markt of in onze middeleeuwse binnenstad.
Ook zonder cafés: een wandeling over het
Binnenhof in het holst van de nacht is een
welhaast spirituele ervaring.
Menig nachtelijk avontuur heeft me ook
bewogen tot het bellen van het noodnummer: een beginnende brand in een auto in
de Elandstraat of een verdachte situatie in de
Weimarstraat, ik zie het gebeuren, ik kom in
actie en verander op een minuscule manier
het verloop van de nachtelijke uren.
En dan de grande finale! Wanneer zomers
het zonlicht ons alweer in alle vroegte bereikt, zingt zo vanaf een uur of vijf een merel
zijn mooiste liederen, vanaf een schoorsteen
op de Valkenboskade, achter mijn huis.
Op zo’n heldere zomerse ochtend, wanneer
ik het feest van de binnenstad heb verlaten
en mijn fiets parkeer voor mijn huis, word ik
me gewaar van zijn prachtige gezang. Vol
van hoop op een nieuwe dag, die ik, moe
geworden van de nacht, slapend door zal
brengen!
George den Dulk

De bewoners
staan centraal

”

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl
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Regentesse Apotheek

Sinds
1897

& Homeopathie Regentesse

van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag
info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

Wat hebben wij je te bieden:
Goede samenwerking met alle zorgverleners 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.

Wij zitten in het Regentesse Gezondheidscentrum, samen met:
• Huisartsenzorg
• Fysiotherapeut
• Psycholoog
• Ergotherapeut
• Wijkverpleegkundigen

• Diëtist
• Prikpost STAR-SHL

Service Apotheek Regentesse

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

• Zumba, bbb, bootcamp,
Pilates mat + reformer lessen,
step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding
voor klassieke balletlessen
www.ballet.co.nl

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

NKEL OM DE HOEK

JOUW DOE HET ZELF WI

Bezoek
onze
m
showroo

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

geeft d

ruk

er k
e
w
k
r
we

leur!

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

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!
Verkoopplannen?
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!
WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
O6 - 250 86 229

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
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Cultuur en agenda

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

Samenstelling: Anneke De Graaf

PAPER ART & DESIGN ANNELIES MORRIS

PAPER ART & DESIGN –
LOES SCHEPENS

WIJN & KUNST ATELIER –
PAUL VAN DE DONK: GRAFIEK

Expositie t/m 26 maart 2022 – Na een opleiding modevormgeving aan de (nu) Willem de Kooning academie, werkt Annelies
Morris al jaren als interieur- en fotostylist
voor magazines en commerciële kranten.
Naast het stylingwerk is zij steeds meer
vrij werk gaan maken. Ze maakt naar aanleiding van zwart-wit schetsen collages
van papier uit haar eigen verzameling,
soms handgeschept met rafelige randen.
Ook schetst ze met draad via borduren met
de naaimachine. Juist de imperfectie, hangende draden, afhechtingen, gescheurd en
transparant papier maken dat het werk karakter heeft. In deze tentoonstelling zijn
stillevens, bloemen en krachtige (historische) vrouwen verbeeld, die door veel hangende draden uit de ogen soms een treurige uitdrukking krijgen en zo een eigen
verhaal vertellen.

Expositie t/m 26 maart 2022 – Twee
kleuren pulp in beweging tijdens het
papierscheppen, er ontstaat een nevel. Net
zoals in het zichtbare heelal, van waaruit
licht de aarde kon bereiken, en daardoor
waarneembaar voor de mens. Is de materie
op de aarde, dus in onze handen, dezelfde
materie als in de kosmos, bestaan we niet
allen uit sterrenstof? De herkenbare vezels
van de (in dit geval) biologische vlasplant
geven daarvoor een indicatie en inspiratie.
De wandobjecten van Loes Schepens roepen
de eeuwenoude vraag op over ons bestaan.
Ze refereren naar de natuur en uitingsvormen daarvan, maar zijn toch abstract en op
zichzelf staand.
Weimarstraat 56
www.paperartandesign.nl

Expositie t/m 31 maart 2022. Een nieuwe
serie houtdrukken gemaakt met gerecycled
hout afkomstig uit kaasverpakkingen.
Deze onderdelen zijn in verschillende
lagen over elkaar gedrukt, waardoor
een levendig lijnenspel van houtnerven
ontstaat. De werken zijn in genummerde
oplagen gedrukt op Japans papier.
Materiaaldruk met voorwerpen of objecten
uit het dagelijks leven vormen de basis
van het werk. Dat kunnen onderdelen uit
wijnkisten, kaasverpakkingen of een oude
Nintendo Gameboy-spelcomputer zijn.
Gezamenlijk vormt het werk een visueel
dagboek/documentatie van een bepaalde
periode.
Mail paul@wijnenkunstatelier.nl om een
bezoek in te plannen.
Weimarstraat 24 A

Wereldkoor Voces del Mundo bestaat 20 jaar
tekst: redactie foto: Voces del Mundo

In 2022 viert Wereldkoor
Voces del Mundo zijn 20-jarig
jubileum. Voces del Mundo is
een meerstemmig koor. Met veel
enthousiasme en plezier zingen
ze onder leiding van dirigente
Jorina van Bergen liederen uit alle
delen van de wereld, van Scandinavië tot Mexico, van de Balkan
tot Nieuw-Zeeland.

Zangers gezocht voor
workshop Georgische
zang

Popkoor
Pepperoni
heeft weer
plaats voor
nieuwe
leden!

Op zaterdagmiddag 26 maart
organiseert Voces del Mundo een
workshop Georgische zang. De
workshop wordt geleid door Keti
Tsiklauri, geboren in Georgië, en
Ivo Boswijk, leider van het Zwarte
Zee Quartet. Iedereen die van zingen houdt, nodigen ze van harte
uit om mee te doen.

Speciaal Jubileumconcert
Ook voor het jubileumconcert is
het koor op zoek naar (project)
zangers en zangeressen. Mensen
van alle leeftijden en stemsoorten
zijn welkom, maar ben je een bas,

tekst: redactie foto: Popkoor Pepperoni

Pepperoni is een gemengd
Haags koor dat al meer dan
25 jaar bestaat. Het repeteert
elke dinsdagavond met veel
plezier in Dienstencentrum Copernicus in de Daguerrestraat.

Van Aretha tot Adele
Bij Pepperoni bepalen de koorleden samen het repertoire.
Ze zingen oude en nieuwe
popnummers van onder andere
Adele, Anouk, Doe Maar, David
Bowie, de Dijk, Keane en Aretha

dan ben je meer dan welkom. Een
geoefende stem of kennis van het
notenschrift is niet nodig.
Voces del Mundo repeteert op
dinsdagavond in Elthetho,
Azeleastraat 2 (op de kruising

Franklin, onder de professionele begeleiding van dirigent
en zangcoach Aleksandra
Lamers-Popovska en pianist
Raúl Santana Sáez de Ibarra.
Pepperoni treedt op in Haagse
verzorgingstehuizen en op
korenfestivals, of organiseert
zelf een feestje.

Gevoel voor muziek
Ook tijdens de lockdown heeft
Pepperoni creatieve wegen gevonden om contact te houden
en te blijven zingen, maar niets
gaat boven weer samenko-

met de Laan van Meerdervoort).
Inlichtingen bij de dirigent Jorina
van Bergen of per mail info@
vocesdemundo.nl. Voor meer informatie www.vocesdelmundo.nl

men en zingen. De nummers
variëren van tweestemmig
tot vijfstemmig. Je hoeft geen
noten te kunnen lezen, maar je
moet wel gevoel voor muziek
hebben.
Ben je ouder dan 21 jaar en heb
je zin om samen te zingen? Dan
nodigt Pepperoni je van harte
uit een keer een repetitie mee
te maken.
Mail voor meer informatie:
pepperoni@vokaaltotaal.nl;
www.vokaaltotaal.nl
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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 wijkagenten 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 adviesen meldpunt huiselijk geweld en/of
kindermishandeling: 0800-2000
Servicepunt XL: informatie over wonen,
gezondheid, zorg, vervoer en ondersteuning: 070-2052660.
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, Noorderbeekdwarsstraat 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 vrijwilligersorganisaties 070 302 44 44
KLEURcafé, Copernicuslaan 4A, KLEURkerk@gmail.com
Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor
meldingen en klachten over milieu, geluid, 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
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FEBRUARI, MAART & APRIL
FEBRUARI

20 februari

5 | In Two Minds | Dansvoorstelling over macht, manipulatie en volgzaamheid
18 | 100 jaar Piazzolla | Carel Kraayenhof Quartet brengt ode aan idool
19 | Ubuntu’s droom (Première) | Revolve Music | Kijk- en luisterervaring voor de ziel
20 | Alles over-winnen | (G)een gewoon meisje uit de Schilderswijk

Alles
over-winnen
Nora Akachar

MAART
13 maart

Theo Nijland
Ontboezemingen
van een blij mens

1 t/m 4 | Krokuskabaal | Theater- en kunstfestival voor kinderen
8 | Haagse vrouwendagen | Over solidariteit en (on)zichtbaarheid (o.v.b)
13 | Ontboezemingen van een blij mens | Theo Nijland maakt je gniffelend gek
16 | Gemeenteraadsverkiezingen | Kom bij ons stemmen!
23 & 24 | JUBILEE | DeDDDD 25 jaar! | Spetterend jubileumprogramma (o.v.b)
25 | Nuevos Tangos Viejos | Tango en folklore
25 | Raj Mohan | Blues gezongen in het Hindi, Urdu en Sarnami
31 | Een leven lang | Kinderen en ouderen stappen in elkaars (be)leefwereld

APRIL

25 maart

31 maart

Nuevos Tangos
Viejos

Een leven lang

Mirre Valkenburg &
Álvaro Rovira Ruiz

Theaterbeleving
over vroeger en nu
met 12 kinderen
en senioren

3 | Lost & Found III | Tim Knol & Bluegrass Boogiemen | Bluegrass en country
3 | Martijn Baaijens en Ganesh Ramnath | Indiase klassieke muziek
7 & 9 | No Man’s Land - One of us | Beeldende bewegingsvoorstelling (o.v.b)
8 | Seranad | Alternatieve Turkse Pop en Jazz
9 | AWKARD i | Muzikale troostrijke overwinning op de chaos
15 | El Pub Flamenco | Opzwepende ritmes en melancholieke klanken
22 | Sitra Bonoo Trio | Klassieke zang, bhajans en oude Bollywoodsongs
22 | Spinvis | Try-out | Alles kan een liedje zijn
27-30 | Zand & Veen V | Bijzondere verhalen van gewone buurtbewoners

DNR SERIES
Ukkieconcerten | Peuters op muzikale ontdekkingsreis | Iedere woensdagochtend
Peuterdans | Springen, swingen en vrij bewegen | Iedere vrijdagochtend
DNR Filmclub | Uniek thematisch filmprogramma | Iedere donderdagavond
El Pub Flamenco | Hedendaagse flamenco | Eens in de maand op vrijdagavond
DNR Rondleiding | Ontdek de geschiedenis van De Nieuwe Regentes | Maandelijks

22 april

SPINVIS
Soms Breekt Er Een Hart, Soms Blaft Er Een Hond
Over wat levens verandert en nauwelijks wordt opgemerkt:
alles kan een liedje zijn.

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

