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Agenda 

6 april  Leefbaarheidsoverleg 
Jan Ligthartschool 
(Slicherstraat 7) 

22 april  Lentereceptie The Kitchen 

5,6 en 7 mei  Luchtkussenfestival  Huijgenspark 

25 mei  Schouw * 

1 juni  Leefbaarheidsoverleg Jan Ligthartschool  

4 juni  
Haagse Culturele  
Parade  

Huijgenspark 

1-2 Juli Open Podium Oranjeplein 

18-20 aug. Jazz in de Gracht Bierkades 

21 sept. Leefbaarheidsoverleg * 

26 okt. Bewonersavond * 

* zie website www.buurtstation.nl  

 

Oranjeplein 
 

1 + 2 juni 

Eierboom 
De paasboom met door kin-

deren versierde eieren is weer 

opgetuigd aan het begin van 

het Huijgenspark.  

Quote Nelson Mandela 
Sinds half februari hangt aan het studenten- 

complex aan de Oranjelaan 110 een paneel 

met een uitspraak van Nelson Mandela. Pag. 3 

Stationsbuurt kan beschermd stadsge-

zicht worden. Wij brengen in kaart wat 

dit nu eigenlijk precies betekent.  Pag. 6 

Beschermd stadsgezicht? 

Escape Room 
Aan de Stationsweg is sinds een klein 

halfjaar de escape room ‘Operation Exit’ 

geopend. “Ik ben nieuwsgierig, houd 

van spelletjes én ben competitief. Dat 

kan ik hier allemaal combineren”, aldus 

bedenker en eigenaar Steven Sambell.      

Interview op pagina 4 

Vluchtelingenwerk 
Vanuit de Stationsbuurt worden sinds deze zo-

mer vluchtelingen met een verblijfsvergunning 

begeleid, die in Den Haag een nieuw bestaan 

mogen gaan opbouwen. Margreet Komtebed-

de, teamleider bij Vluchtelingenwerk, praat 

met ons over vluchtelingen, vrijwilligers en 

praktische problemen.                      Pagina 5 

Zie pagina 2 

zie pagina 8 

 

Stationsbuurt verwelkomt Lente 

Vrijdag 22 april 17.00 - 19.00 uur 

Binnenterras naast 

The kitchen, Hoefkade 35 

Lentereceptie 
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Adressen 
Buurtstation Stationsbuurt 

Stationsweg 6,  

2515 BN Den Haag 

tel. 363 49 93  

info@buurtstation.nl 

www.buurtstation.nl 

open: maandag  10.00-13.00  
 

Wijkcentrum Parada 
Van Limburg Stirumstraat 280 
2515 PT Den Haag 
Telefoon 070 2052210 
wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl 
 

Stichting Samen Sterk 

Zieken 103 

38 86 623 (10-22 uur) 

info@samensterkdenhaag.nl 

www.samensterkdenhaag.nl 
 

Politie Haaglanden 

bureau Hoefkade 350: 

telefoon 0900 8844, of mail naar   

simon.daw@haaglanden.politie.nl. 

 

11e jaargang nr. 2 
 

Stationsweg 6 

2515 BN Den Haag 

hs@buurtstation.nl 

Redactie:  
Annemarijke Jolmers 

Vries Kool  

Franka Korteweg 

Madeleine Steigenga  

samenstelling en lay out:  

Gary van der Heemst 
 

HS staat als pdf en flipboek op: 

www.buurtstation.nl/wijkkrant 
 

Volgende edities: 

Bezorging             deadline 

#42  half juni       1 juni 

#43 half september 1 september 

Advertenties, reacties en kopij: 

hs@buurtstation.nl 

Advertenties  
Hollands Spoor is een krant op A3-
formaat van 12 pagina’s en 
verschijnt 4  keer per jaar in een 
oplage van 5.000 stuks.  
De krant wordt huis-aan-huis be-
zorgd in de Stationsbuurt en in 
winkels en horeca in stapeltjes 
neergelegd.  
 

Advertentieprijzen: 

Hele pagina  1000 mm2 € 440 

1/2   pagina   500 mm2  € 220 

1/4   pagina   250 mm2  € 110 

1/6   pagina   185 mm2  €   85 

1/8   pagina   125 mm2  €   55 

1/16 pagina     65 mm2  €   35 
 

Aanleveren als plaatje (jpg, png, gif), 

of als Word-bestand.   

Een pdf verliest scherpte waardoor 

tekst minder goed leesbaar wordt. 

U krijgt gratis hulp bij de opmaak van 

een advertentie.  

Bewonersorganisatie Buurtstation 
Bewonersorganisatie Buurtstation is 
een stichting die op neutrale grond-
slag een goed woon-, werk- en leef-
klimaat in de Stationsbuurt bevor-
dert. De belangen van de bewoners 
staan hierbij voorop. 
 

Het Buurtstation heeft een kantoor-
tje aan Stationsweg 6, dat op maan-
dag is geopend van 10.30 - 13.00 uur 
(telefoon: 3634993).  
De vergaderruimte kan door groepen 
uit de buurt worden gebruikt (max. 
12 personen) tegen een kleine onkos-
tenvergoeding. Aanvragen kan via 
info@buurtstation.nl. 
 

Het Buurtstation bestaat geheel uit 
vrijwilligers. De stichting wordt één 
dagdeel per week administratief  
ondersteund door Carla Janmaat.  
Het bestuur van de stichting wordt 
elk jaar gekozen door buurtbewoners 
op de bewonersavond.  
 

Het bestuur bestaat uit:  
voorzitter Harrie Kampf,  
vice voorziter Cathelijne Dommerholt 
penningmeester Ern Ramcharan en 
Peter Tolenaars.  
 

Betrokken en actieve vrijwilligers vor-
men de zogeheten 'kerngroep' van 
het Buurtstation. Iedere Stations-
buurtbewoner die zich wil inzetten 
voor doelen en/of activiteiten van 
Buurtstation is van harte welkom in 
deze kerngroep. Aanmelden kan via 
info@buurtstation.nl. 
 

Leefbaarheidsoverleg  
(voorheen: GWO)  
Het Buurtstation organiseert vijf keer 
per jaar het Groot Wijk Overleg 
(GWO). Dit overleg is bedoeld om de 
leefbaarheid van de Stationsbuurt te 
verbeteren. Buurtbewoners kunnen 
klachten of ideeën direct bespreken 
met gemeenteambtenaren, de wijk-
agent of de woningcorporatie. Het 
Buurtstation zit dit overleg voor en 
let op het nakomen van de afspraken. 
 

Het volgende Leefbaarheidsoverleg  
is op 6 april 2016 in de Jan Ligthart-
school, Slicherstraat 7,  om 19.30 
uur. Controleer voor de zekerheid de 
locatie op onze website. 
 

Website en digitale nieuwsbrief 
Actuele informatie over de Stations-
buurt en het Buurtstation kunt u vin-
den op de website 
www.buurtstation.nl.  
 

Nieuwtjes over de buurt, zoals activi-
teiten en bijvoorbeeld gemeentelijke 
plannen met de buurt kunt u ook  
lezen in onze digitale nieuwsbrief.  
U krijgt deze via de mail als u zich 
hiervoor aanmeldt op  
info@buurtstation.nl . 
 
 

Meer informatie: 

info@buurtstation.nl 

www.buurtstation.nl 

http://twitter.com/BuurtStation 

Facebook.com/BuurtStation  

 

U staat er misschien niet bij stil, 

maar u ontvangt deze krant met 

nieuws uit de buurt dankzij de in-

zet van een kleine groep van 

buurtbewoners: de mensen die 

aan de krant werken en de men-

sen die voor een groot deel zorgen 

voor de financiering van de wijk-

krant.  

Samen horen ze tot de kerngroep 

van de bewonersorganisatie 

'Buurtstation', die behalve de 

krant ook het leefbaarheidsoverleg 

(vroeger GWO) organiseert, 

evenals kleine en grotere evene-

menten ('Open Podium'), of die 

deze administratief ondersteunt 

(Kinderkoningsdag). Als er zich 

problemen met bijvoorbeeld  

verkeerssituaties voordoen is het 

vaak Buurtstation die bij een wet-

houder aan de bel trekt. 
 

En dan heb ik nog maar een deel 

van de activiteiten benoemd waar-

mee Buurtstation zich voor buurt 

en bewoners het hele jaar inzet. 

Maar het probleem dat zich voor-

doet is dat de actieve kern van de 

bewonersorganisatie aan het slin-

ken is en dat klemt met name bij 

het bestuur.  

 

 

De kans bestaat zelfs dat  – van-

wege ontbrekende bestuursleden - 

2016 het laatste jaar gaat worden 

waarin Buurtstation actief is en 

dan is er in 2017 geen wijkkrant, 

leefbaarheidsoverleg, of andere 

ondersteuning meer. 

Daarom gaan we onderzoeken of 

veranderingen in vorm, werkwijze 

of activiteiten de steun en aan-

trekkingskracht van de bewoners-

organisatie kunnen vergroten, zo-

dat we op een of andere manier 

toch na dit jaar de Stationsbuurt 

en de bewoners van dienst kunnen 

zijn en kunnen blijven bijdragen 

aan een aantrekkelijke buurt.  

Op de Lentereceptie van het 

Buurtstation (zie artikel hieronder) 

zullen we bezoekers vragen om 

enkele minuten te spenderen om 

de vragen in een enquête te be-

antwoorden. Dezelfde enquête is 

ook te downloaden op de voorpa-

gina van onze website 

www.buurtstation.nl. We vragen 

aan u medewerking om deze en-

quête te gaan invullen via de web-

site, of op de Lentereceptie waar 

we u graag willen ontmoeten.  

Samen kunnen we verder komen! 
 

Harrie Kampf 

voorzitter Buurtstation 

Oproep lezers Hollands Spoor 
 

Beste lezer van onze wijkkrant 'Hollands Spoor', 

Bewonersorganisatie Buurtstation 

nodigt de bewoners van de Stati-

onsbuurt ook dit jaar uit op zijn 

Lentereceptie voor gezellig samen-

zijn, kennismaking en vernieuwing 

van contacten in een gezamenlijke 

begroeting van de Lente. 
 

Datum: vrijdag 22 april 

Tijd:      17.00 – 19.00 uur. 

Plaats: binnenterras naast  

The Kitchen, Hoefkade 35 
 

We spreken elkaar onder het ge-

not van hapjes en drankjes, waar-

bij die hapjes en het eerste drank-

je voor de rekening van Buurtsta-

tion komen. Met kleurige plantjes 

op tafels kan het niet anders zijn 

dan dat u ook de sfeer van de len-

te proeft. En over die plantjes ge-

sproken: het is bij ons een goed 

gebruik dat bezoekers bij vertrek 

een plantje mee naar huis nemen. 
 

Buurtstation biedt voorts buurtge-

noten die een activiteit of komend 

evenement willen presente-

ren, graag de gelegenheid 

om hun materiaal uit te 

stallen en belangstellenden 

van informatie te voorzien. 
 

Zoals vorig jaar verwachten 

we nu ook weer een geani-

meerde en boeiende lente-

receptie.  

Misschien wel voor de laatste keer, 

want uw bewonersorganisatie 

staat er qua actieve deelnemers 

niet zo goed voor.  

Vandaar dat we graag de bezoe-

kers vragen een paar minuten te 

besteden om een enquête in te 

vullen, die ons een idee kan geven 

hoe we meer mensen kunnen aan-

trekken om de activiteiten van 

Buurtstation ook volgend jaar te 

kunnen voortzetten. *) 
 

Hebt u vragen of suggesties? Meld 

het via info@buurtstation.nl. 
 

Tot ziens op de Lentereceptie! 

Mede namens mijn collega's, 

Harrie Kampf, voorzitter Buurtsta-

tion 
 

*) enquête is ook te downloaden 

via de website 

www.buurtstation.nl 

 

 

Lentereceptie 2016 

mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl
mailto:info@samensterkdenhaag.nl
http://www.samensterkdenhaag.nl
mailto:simon.daw@haaglanden.politie.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/BuurtStation
http://www.buurtstation.nl/
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
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Social media, zoals facebook en twitter, zijn niet meer weg te denken 

uit de samenleving. Bijna iedereen heeft een smartphone en commu-

niceert er via social media lustig op los. Ook bij de politie is het ge-

bruik van smartphones toegenomen. In dit artikel vertellen twee 

hoofdagenten van politiebureau Hoefkade wat de voordelen zijn van 

contact tussen de politie en de bewoners van de Stationsbuurt via 

social media. 
 

Landelijk social media beleid 

Social media worden steeds belangrijker voor de politie. Communica-

tie via social media draagt bij aan het werk in de wijk, in de handha-

ving en bij opsporing. Via social media kan de politie snel en gericht 

communiceren met burgers. Dankzij smartphones kunnen politie-

mensen bovendien hun werk beter en veiliger doen: ze kunnen snel 

op de hoogte gebracht worden van informatie die voor hun werk van 

belang is en zich daardoor beter voorbereiden op hun inzet. Het aan-

tal smartphones is de laatste jaren dan ook sterk gestegen bij de po-

litie. Het beleid van de nationale politie is erop gericht om de moge-

lijkheden nog beter te benutten. 
 

Social media politiebureau Hoefkade 

Tim en Buck werken beiden als hoofdagent bij politiebureau Hoefka-

de. Naast hun reguliere politiewerk houden zij zich bezig met het be-

vorderen van het gebruik van social media. Hiermee willen zij meer 

binding in de Stationsbuurt, Rivierenbuurt en Schilderswijk creëren 

en interactief contact tussen politie en bewoners bevorderen. “We 

plaatsen belangrijke mededelingen en allerlei andere berichten op 

facebook, twitter, instagram en snapchat. Via deze socialmedia-

platformen, maar vooral via facebook, komen al geregeld berichten 

van bewoners bij de politie terecht.” Tim en Buck nodigen de bewo-

ners van de Stationsbuurt van harte uit om lid te worden van de ver-

schillende mediaplatformen van Bureau Hoefkade (zie afbeelding).  

Voor een gesprekje via social media zijn zij altijd in. 
 

Van politiepoes tot signalement 

Het voordeel van communicatie via social media tussen politie en be-

woners is, dat op een laagdrempelige manier vragen gesteld of klei-

ne problemen opgelost kunnen worden. Wie een kijkje neemt op de 

socialmedia-platformen van bureau Hoefkade, krijgt goed inzicht 

waar de politie zich mee bezig houdt en wat er allemaal in onze wijk 

gebeurt.  Aan de andere kant krijgt de politie informatie van ons 

over problemen in de wijk, zoals bijvoorbeeld een vermoeden van 

een hennepkwekerij in de straat of een vereenzaamde buurtbewoner 

die mogelijk zorg nodig heeft. Een leuk voorbeeld is Popo, de politie-

poes die bureau Hoefkade binnen kwam wandelen. Via een foto van 

Popo op de facebookpagina van bureau Hoefkade kon het baasje van 

Popo worden gevonden. Maar ook een dader van een misdrijf werd 

opgepakt, doordat kinderen in de buurt hem herkenden van een sig-

nalement dat via social media was verspreid.  
 

Bij spoed of verdachte situaties 

Een vraag via social media wordt meestal binnen een paar uur be-

antwoord. Omdat deze kanalen niet 24/7 bekeken worden, zijn deze 

socialmedia-platformen niet geschikt voor het maken van meldingen, 

verdachte situaties of spoedgevallen. Bij spoedgevallen of meldingen 

belt u altijd 112 of 0900-8844. Bij verdachte situaties mag u altijd 

112 bellen. 

Of meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Volg de activiteiten van 

de wijkagenten op: https://twitter.com/wagstationsbrt  

Politiebureau Hoefkade  

gaat digitaal  De vestiging van Mado tegenover Hollands Spoor zou in mei moe-

ten openen. Dit vertelde ons de eigenaar, die al een kleinere vesti-

ging op station Den Haag CS heeft. Zou het dan nu echt gaan ge-

beuren...? 
 

 Er zit weer beweging in het kleine belastingkantoor, aan de andere 

kant van het brede deel Stationsweg. Sinds januari wordt er ver-

bouwd. Er moeten 155 studentenwoningen komen met horeca op 

de begane grond. In de zomer moet het klaar zijn. Komt ook hier 

eindelijk een einde aan de leegstand en de afgetimmerde ramen? 
 

 Het grote belastingkantoor daarentegen maakt weinig ontwikkeling 

door, afgezien van de Albert Heijn en misschien dan de opening 

van Mado. De gemeente begint daar ook genoeg van te krijgen en 

wil nu het voorkeursrecht. Dat zou betekenen dat de gemeente het 

pand als eerste kan kopen wanneer het te koop komt te staan.  

Op die manier zou de gemeente de ontwikkeling kunnen versnel-

len. De wens van de gemeente is om ook hier woningen in onder te 

brengen. 
 

 In de tweede helft van 2016 moeten de werkzaamheden beginnen 

waarmee de tunnel onder het spoor wordt doorgetrokken vanaf het 

centrum naar Laak. Dit zal duren tot eind 2018. 
 

 Vanuit de buurt zijn zorgen geuit over de verkeerssituatie bij de 

kruising Stationsplein/ Stationsweg. Het duurt nog tot halverwege 

volgend jaar tot alle werkzaamheden daar zijn afgerond. Zoals de 

gemeente beaamt: "Fietsers steken nu op verschillende punten 

over en rijden tegen de richting in op het eenrichting fietspad.  

Dit levert onveilige situaties op." De gemeente denkt nu na over 

tijdelijke maatregelen om de situatie daar te verbeteren. Op 22 

maart in het SOOS-overleg zijn deze plannen toegelicht. In april 

moeten deze maatregelen gaan helpen om de veiligheid voor met 

name fietsers te vergroten. 
 

Zie http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Ontwikkelingen-rond-

station-Hollands-Spoor.htm als u de ontwikkelingen wilt volgen. 

Ontwikkelingen kort 

Quote Nelson Mandela onthuld 
 

Sinds half februari hangt aan het studentencomplex van Staedion aan 

de Oranjelaan 110 een paneel met een uitspraak van Nelson Mandela. 
 

De tekst luidt:  

‘Niemand wordt geboren met haat tegen iemand met een andere 

huidskleur, achtergrond of religie. Als mensen kunnen leren haten, 

kunnen ze ook leren om lief te hebben. Want liefde komt natuurlijker 

naar het menselijk hart.’  
 

De onthulling van het paneel werd gedaan door de cultureel attaché 

van de ambassade van Zuid-Afrika, de heer Lindsay Louis, en de  

directeur woonservice van Staedion, de heer Serge Vrouwenfelder.  

Zij werden geassisteerd door kinderen van groep 8 van de Jan van 

Nassauschool en jongeren van Buurthuis Boerenplein.  

Het is een initiatief van de Mandela stichting Den Haag, en werd mede 

mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag stadsdeel Centrum en 

Fonds 1818. 

https://twitter.com/wagstationsbrt
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Ontwikkelingen-rond-station-Hollands-Spoor.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Ontwikkelingen-rond-station-Hollands-Spoor.htm
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Overal schieten ze als paddestoelen uit de 

grond: ‘escape rooms’. Ruimtes waar je je  

–met een groep vrienden of familie- vrijwillig 

en tegen betaling laat ‘opsluiten’, om vervol-

gens de deur weer open te krijgen door ver-

schillende puzzels op te lossen. Aan het brede 

deel van de Stationsweg is sinds een klein 

halfjaar de escape room ‘Operation Exit’  

geopend. De redactie ontmoet bedenker en 

eigenaar Steven Sambell. 
 

Zoals het een goede escape room betaamt, 

biedt Steven een echte belevenis aan zijn be-

zoekers. “Een Efteling-ervaring”, wordt het wel 

genoemd door mensen die zijn Operation Exit 

al bezochten. Hij heeft dan ook veel tijd gesto-

ken in het uitdenken en voorbereiden. Voordat 

hij het pand aan Stationsweg nummer 137 had 

gevonden (boven Lief Hertje en de Grote Witte 

Reus), besteedde hij anderhalf jaar aan het 

bedenken van het verhaal en de sfeer (een oud 

landhuis), het uitzoeken van de juiste meubels 

tot en met het behang en het laten compone-

ren van de muziek. 

Dat was nadat hij had gelezen over escape 

rooms, waarop hij al snel besloot om zijn wer-

kende leven om te gooien. “Ik had een finan-

ciële functie bij Shell, maar wilde al langer iets 

anders. Ik verveelde me in die baan”, vertelt 

Steven. “Escape rooms waren er toen nog niet 

zo veel: maar vijf in heel Nederland.”  

Het concept van een escape room is ontstaan 

in Boedapest. “Daar zijn er heel veel en die 

ben ik gaan bezoeken voor inspiratie.  

 

 

Na een flinke tijd van voorbereidingen had ik 

alles zover uitgedacht en geregeld dat ik alleen 

nog een locatie nodig had.” Zijn zus adviseerde 

hem om in de omgeving van station Hollands 

Spoor te gaan zoeken: er worden hier immers 

weer veel panden (her)ontwikkeld. 
 

Vijf sterren 

Via makelaar Frans van de Kraan (geïnter-

viewd in Hollands Spoor, april 2014 –red.) 

kwam Steven al snel op dit pand uit. “Dit is 

echt perfect voor de setting van een oud land-

huis.” Glas in lood en hoge plafonds zaten er al 

in, de rest van de inrichting is zijn eigen toe-

voeging. En niet te vergeten de spelletjes en 

raadsels die de bezoekers moeten oplossen om 

de ‘exit’ te vinden – waarover hij uiteraard 

niets wil loslaten aan uw verslaggever.  

Het heeft hem in korte tijd al veel zeer positie-

ve reviews opgeleverd. Op Facebook, op Trip-

advisor, op een nationale website over escape 

rooms: bezoekers geven bijna zonder uitzon-

dering vijf sterren. Lovend zijn ze over het ver-

haal, over de muziek, over de vriendelijke ont-

vangst (door Steven zelf). Het complete 

plaatje eigenlijk. “Alles klopt”, beaamt hij zelf 

ook. “Mensen hebben hier echt een gemeen-

schappelijk ervaring waar je daarna nog over 

doorpraat.” 
 

Voor Steven komt alles samen in zijn escape 

room: “Ik ben nieuwsgierig, houd van spelle-

tjes én ben competitief. Dat kan ik hier alle-

maal combineren.” Hij heeft zelfs al ideeën 

voor een tweede escape room.  

 

“Ik heb het nu drukker dan in mijn oude baan, 

maar alle energie die ik hierin steek haal ik er 

ook weer uit.” 
 

Meer informatie en reserveren op 

www.operationexit.nl.  

Annemarijke Jolmers 

Steven Sambell: enthousiaste en trotse eigenaar ‘Operation Exit’ 

Een sfeerimpressie uit het oude landhuis  

Eindelijk, zouden we denken.  

Er lijkt beweging op de hoek 

Hoefkade / Kraijenhoffstraat.  
 

Maar…..Als je naar de poster kijkt 

en kunt lezen wat er staat dan 

roept dat enige vragen op.  

Er staat in het Hindi `Dam maro 

dam`. Dat betekent zoiets als: 

neem nog een trek (om al je ver-

driet te vergeten). Dam maro 

dam is de leuze die gebruikt 

werd onder marihuanarokers in 

de jaren ‘60/’70. En nog steeds! 

Er is zelfs een Hindi-lied van ge-

maakt in de destijds beroemde 

Bollywood-film Hare Rama Hare 

Krishna (check Google, er staan 

ook vertalingen van 

het lied online). 
 

De boodschap van 

dam maro dam is 

duidelijk: namelijk 

schijt hebben aan 

alles!  

 

 

 

Het terras is netjes 

voorzien van banken. Kunnen we 

daar straks hippie-achtige mari-

huanarokers verwachten die 

schijt hebben aan alles?  
 

Saillant detail: Mirchi (ook een 

Hindi-woord) betekent kleine pe-

per: deze staat in hun logo afge-

beeld als de letter i.  

Belooft iets pittigs te worden dus. 

Opening Mirchi !? 

Steven opent graag voor u de deur naar zijn 

‘escape room’.  

 

De bekende buurtgenoot en Puch-

specialist Leo van Zijl is dinsdag 8 

maart op 79-jarige leeftijd overle-

den. 

Meer dan 85 jaar was zijn rijwielhan-

del in de Kikkerstraat een begrip tot 

ver buiten de wijk.  

In 2011 mochten wij hem nog inter-

viewen.  
 

Lees http://www.buurtstation.nl/

wijkkrant/archief14/HS2011%

Afcheid Puchman 

http://www.operationexit.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/archief14/HS2011%204.pdf
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/archief14/HS2011%204.pdf
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Hoe is Vluchtelingenwerk hier in de Stations-

buurt terechtgekomen? 

"De vluchtelingenstroom was al sterk aan het 

groeien vóórdat die vorige zomer groot in het 

nieuws kwam. Hierdoor groeiden wij uit ons 

pand in de Hooftskade. We hebben onze twee 

afdelingen nu verdeeld over twee panden. Aan 

de Hooftskade zitten de mensen die zich bezig 

houden met ongedocumenteerden. Ook is daar 

een balie waar mensen die geen contactper-

soon meer hebben, terecht kunnen met hun 

vragen. Hier in de Ellips aan het Rijswijkseplein 

houden we ons bezig met de integratie van 

mensen die definitief in Nederland mogen blij-

ven, de zogenaamde statushouders. Wij hel-

pen ze op gang om een nieuw bestaan op te 

bouwen." 
 

Hoe gaat dat in zijn werk? 

"Vluchtelingen worden opgevangen in asielzoe-

kerscentra (AZC's), waar ze de asielprocedure 

doorlopen. Als dat uitmondt in een verblijfsver-

gunning, dan worden ze gekoppeld aan een 

gemeente die ook voor woonruimte moet zor-

gen. Onze bemoeienis begint op de dag dat de 

mensen een huurcontract tekenen. Ze komen 

dan uit het AZC naar Den Haag. Er gaat dan 

een vrijwilliger van ons mee die hen begeleidt 

bij het tekenen van het huurcontract, inschrij-

ving bij de gemeente, het aanvragen van een 

uitkering en het verkrijgen van een inrichtings-

krediet voor hun nieuwe huis, zodat ze bijvoor-

beeld een bed of vloerbedekking kunnen ko-

pen. Na die dag moeten ze terug naar het 

AZC, waar ze nog twee weken mogen blijven. 

De gemeente moet alle aanvragen die zijn ge-

daan goedkeuren en doet dat nu versneld bin-

nen die twee weken." 
 

Hoe wordt in Den Haag de huisvesting  

geregeld? 

"Voor woonruimte werd altijd gezorgd door de 

woningbouwcorporaties. Dat kon snel omdat 

asielzoekers een urgentieverklaring hadden. 

Vanwege de grote toename van het aantal 

vluchtelingen kunnen de corporaties op dit mo-

ment niet genoeg woningen leveren. Daarom 

worden er door de gemeente Den Haag, net 

als overal in het land, nieuwe locaties klaarge-

maakt waar mensen met een verblijfsvergun-

ning kunnen wonen. Dat zijn bijvoorbeeld het 

voormalige ministerie van Sociale Zaken, de 

locaties op de Scheveningseweg en de  

Kiwistraat, en mogelijk nog een aantal nieuwe 

locaties in de stad. Daar worden mensen 

groepsgewijs geplaatst. Ik vind het heel goed 

dat de gemeente kiest voor co-housing, dat wil 

zeggen dat er niet alleen vluchtelingen wonen, 

maar ook studenten, starters et cetera." 
 

Terug naar de vluchteling met een verblijfsver-

gunning en een getekend huurcontract.  

Na twee weken komt hij terug naar Den Haag 

naar zijn nieuwe woning. Wat gebeurt er dan? 

"Wij hebben de afspraak met de gemeente dat 

we al deze nieuwe Hagenaars ongeveer een 

jaar helpen bij het vinden van een plek in de 

samenleving. Dat jaar is ruwweg op te delen in 

twee fasen. De eerste fase is heel praktisch: je 

moet je weg vinden in de samenleving. Ieder-

een krijgt meteen een contactpersoon die hen 

helpt met zaken als het openen van een bank-

rekening, het vinden van een tandarts en een 

huisarts, het afsluiten van een verzekering, het 

aanvragen van een DigID, het vinden van een 

school voor inburgeringscursus en taallessen 

en ga zo maar door. De contactpersonen zijn 

allemaal vrijwilligers, die we zelf werven en 

opleiden. In deze eerste fase zijn dat vooral 

regelaars die de mensen heel praktisch op weg 

helpen. Na een maand of drie zijn alle prakti-

sche zaken wel geregeld. Dan moeten de men-

sen gaan nadenken over hoe ze hun toekomst 

in Nederland gaan vormgeven. Ze krijgen dan 

een andere contactpersoon die een meer coa-

chende rol heeft.  

Ons doel is dat mensen zelfredzaam worden. 

Mensen willen dan aan het werk, maar ze heb-

ben geen netwerk.  

Wij bieden hen daarvoor ook workshops aan. 

Wat ook vaak voorkomt is dat mensen in de 

eerste fase druk aan het regelen zijn, in de 

tweede fase tot rust komen en dan alles wat ze 

meegemaakt hebben - en dat zijn soms heel 

ingrijpende ervaringen - beginnen te verwer-

ken of juist ongerust zijn over familieleden die 

nog op de vlucht zijn. Mensen kunnen dan een 

terugslag krijgen en hulp nodig hebben. We 

hebben dan ook een rol in het doorverwijzen 

naar instanties." 
 

De integratie van vluchtelingen draait op  

vrijwilligers zo te horen? 

"Inderdaad. We hebben een klein aantal vaste 

medewerkers die zich voor een groot deel be-

zig houdt met het werven, opleiden en begelei-

den van vrijwilligers. We hebben een klein vast 

team en op dit moment circa 80 vrijwilligers. 

We hebben constant meer vrijwilligers nodig. 

Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die zich 

voor vluchtelingen willen inzetten. Dit najaar 

hebben 2.000 mensen zich gemeld als vrijwilli-

ger. De aanwijzing door de gemeente van drie 

nieuwe opvanglocaties en misschien ook de 

foto in de media van het verdronken jongetje 

op het Turkse strand hebben veel mensen 

doen besluiten zich aan te melden. Dat aantal 

van 2.000 is natuurlijk fantastisch.  

Omdat wij onze vrijwilligers overdag nodig 

hebben en bij voorkeur meer dan één dag per 

week, zijn er begrijpelijkerwijs veel werkende 

mensen die niet in aanmerking komen.  

Toch zijn we blij met elke aanmelding, want 

mensen die alleen 's avonds en in het weekend 

kunnen, zijn op een later moment wel weer 

geschikt als taalmaatje om de Nederlandse taal 

mee te oefenen.  

We blijven nieuwe vrijwilligers nodig hebben. 

Dus iedereen in de Stationsbuurt is welkom om 

zich aan te melden: we weten nu al dat we het 

in het derde en vierde kwartaal nog drukker 

gaan krijgen dan nu." 
 

Vries Kool 

Interview Margreet Komtebedde   

teamleider bij Vluchtelingenwerk, vestiging Rijswijkseplein 

Wil jij ook iets doen voor de integratie van vluchtelingen in Nederland? 

De Haagse vestiging van Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland zoekt permanent 

vrijwilligers. 

Ben je overdag beschikbaar, bij voorkeur meer dan één dag per week?  

Meld je dan aan bij vrijwilligersdenhaag@vwzuidvleugel.nl 

Op www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland vindt u meer informatie over het 

type werkzaamheden en de vacatures die er op dit moment zijn. 

Vanuit de Stationsbuurt worden sinds deze zomer 

vluchtelingen met een verblijfsvergunning begeleid, 

die in Den Haag een nieuw bestaan mogen gaan  

opbouwen. In de Ellips aan het Rijswijkseplein 

spreekt Hollands Spoor met Margreet Komtebedde, 

teamleider bij Vluchtelingenwerk, over vluchtelingen, 

vrijwilligers en praktische problemen. 

 
 

Wij helpen 

nieuwe Hage-

naars hun plek 

te vinden  

in de  

samenleving 

mailto:vrijwilligersdenhaag@vwzuidvleugel.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland


   6                     Bewonerskrant  HOLLANDS SPOOR  April 2016 

 

“Stationsbuurt kan beschermd stadsge-

zicht worden”, jubelde de Haagse Stads-

partij (HSP) eind vorig jaar. Uw wijkkrant 

brengt in kaart wat dit nu eigenlijk precies 

betekent. 
 

Welke delen van de wijk krijgen hiermee te 

maken? 

Het gaat om het gebied omsloten door het  

Zieken, Groenewegje, de Spinozastraat, het  

Oranjeplein, de Van Limburg Stirumstraat en 

Oranjelaan (rode lijn op kaart hiernaast) 
 

Wie bepaalt of het doorgaat? 

Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) heeft voor 

de gemeenteraad een voorstel gemaakt om dit 

deel van de Stationsbuurt tot beschermd 

stadsgezicht te benoemen. De kans is groot 

dat de raad zijn voorstel aanneemt; eerder 

steunde de raad al een motie van Peter Bos 

(ook HSP) over dit onderwerp. Naar aanleiding 

daarvan deed de afdeling Monumentenzorg en 

Welstand onderzoek naar onze buurt en oor-

deelde positief: “Alles overwegende is er vol-

doende aanleiding om een deel van de wijk 

aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd 

stadgezicht.” 
 

Waarom beschermd stadsgezicht? 

Dit deel van onze wijk laat de uitbreiding van 

de stad in twee verschillende periodes zien. 

Net als bij de groeiringen van een boom, kun 

je eraan afzien hoe Den Haag zich ontwikkelde 

door de eeuwen heen. Dat maakt het een bij-

zonder deel van de stad met grote cultuurhis-

torische waarde, vindt de afdeling Monumen-

tenzorg en Welstand.  

Het was allereerst in de late middeleeuwen dat 

Den Haag uit zijn voegen barstte, over de oude 

singels heen: toen werden bijvoorbeeld het 

Groenewegje en de Kikkerstraat bebouwd.  

In de negentiende eeuw maakte Den Haag op-

nieuw een groeistuip door en werd er gestruc-

tureerd uitgebreid: in 1861 stelde W.C. van 

der Waeyen Pieterszn. daarvoor het plan op. 

Onder andere de Van der Duynstraat, Van  

Hogendorpstraat en Van Limburg Stirumstraat 

werden daarna aangelegd. De Stationsbuurt 

werd hiermee de eerste planmatige stadsuit-

breiding van Den Haag. Een belangrijk deel 

van die bebouwing uit de 19e en vroege 20e 

eeuw staat nog steeds overeind in het gedeelte 

dat beschermd stadsgezicht moet worden.  

In de andere delen van de Stationsbuurt zijn 

de woningen uit die periode al gesloopt en ver-

vangen. 
 

Wat levert het op voor bewoners en  

ondernemers? 

De gedachte is dat specifieke plekken beter 

beschermd kunnen worden. Er mag niet zo-

maar worden gesloopt, verbouwd of bijge-

bouwd als een pand binnen het beschermd 

stadsgezicht valt. Ook gelden er specifieke  

regels voor bijvoorbeeld straatlantaarns en  

beplanting. Zo wil de gemeente bepaalde  

aspecten van de Stationsbuurt bewaren, ook  

in de toekomst. In het bestemmingsplan en  

de motie die de gemeenteraad aannam, wordt 

gesproken over “karakteristieke panden” die 

“essentiële onderdelen van het stadsbeeld” 

vormen maar die geen speciale bescherming 

genieten. Die hebben ze wel als ze beschermd 

stadsgezicht worden.  

Zou de gemeentepolitiek bang zijn dat huisei-

genaren in de Stationsbuurt massaal hun wo-

ning willen slopen om er iets hypermoderns 

voor in de plaats te bouwen? 

Nadelen en vraagtekens 

Er zijn nog meer vraagtekens te plaatsen 

bij deze ontwikkeling, en uw redactie ziet 

naast de potentiële voordelen ook nadelen. 

Zo gaan er extra regels gelden bij bijvoor-

beeld verbouwingen. Dat kan woningeige-

naren op hogere kosten jagen, en ook 

huurprijzen kunnen gaan stijgen: er mag 

minder maar je betaalt meer, is de korte 

samenvatting (zie ook het kader). 

En zetten we zo de tijd niet stil? Alles ver-

andert, ook bouwstijlen en voorkeuren van 

mensen. Wordt de Stationsbuurt nu 

‘bevroren’ in het jaar 2016, waardoor we 

niet meer kunnen meebewegen met de 

wereld om ons heen? Is dit een uiting van 

nostalgie waar we later misschien spijt van 

krijgen? Zitten we nu vast aan Anton Pieck

-achtige straatlantaarns? Hoe gaat dat sa-

men met bijvoorbeeld duurzame verlich-

ting? En wat betekent het voor de eenheid 

in uitstraling van de wijk als dit voor be-

paalde straten wel geldt en voor andere 

niet? Zo is het ook opvallend dat de hele 

Stationsweg -inclusief brede deel - in het 

bestemmingsplan wel wordt geprezen van-

wege “de stedenbouwkundige waarde van de 

as Stationsplein-Stationsweg als entree naar 

de binnenstad”, maar dat deze niet is opgeno-

men in het gebied dat beschermd stadsgezicht 

moet worden. 

Bovendien kun je je afvragen of regelgeving nu 

echt de enige manier is om mensen goed voor 

hun woning en woonomgeving te laten zorgen. 

Zou dat niet ook gerealiseerd kunnen worden 

door bijvoorbeeld meer kennis te verspreiden 

over de buurt, over buurtgeschiedenissen en 

de verbeeldingsgeschiedenis van de gebouwde 

omgeving? Of met andere positieve benaderin-

gen waardoor mensen vanzelf liefde en verant-

woordelijkheid gaan voelen voor de buurt en 

het behoud ervan? In plaats van met verboden 

en regels die ook nog eens hogere kosten met 

zich meebrengen. 
 

En wat vindt u? 

Wat vindt ú als buurtbewoner of ondernemer 

eigenlijk van het etiket ‘beschermd stads-

gezicht’ voor een deel van de wijk? Zou u er 

blij mee zijn of vindt u het onzin? Welke zor-

gen of verwachtingen heeft u? Vertel het de 

redactie via hs@buurtstation.nl. 
 

Annemarijke Jolmers i.s.m. 

Madeleine Steigenga (tevens foto’s) 

 

 

 

Moderne ingreep zoals deze blauwe deuren in  

19e eeuws beschermd stadsgezicht, mag dat in  

de toekomst?  

Ik huur een woning, wat dan? 

Woont u in een gebouw dat ná 1945 is  

gebouwd, dan verandert er in principe niets 

voor u. Maar als uw woning van vóór 1945 is, 

is er een kans dat uw huur omhoog gaat. De 

verhuurder mag 15% toeslag rekenen op de 

maximale huurprijs, omdat hij vaak hogere 

kosten maakt voor bijvoorbeeld het onder-

houd.  

Er gelden in een beschermd stadsgezicht  

namelijk specifieke eisen en richtlijnen.  

Een verhuurder mag zo’n huurverhoging niet 

zomaar doorvoeren. Hij moet wel duidelijk ge-

ïnvesteerd hebben in de instandhouding van 

de monumentale waarden. 
 

Ik ben woningeigenaar, wat dan? 

Valt uw woning of bedrijfspand onder het  

beschermd stadsgezicht, dan is dat van belang 

wanneer u wilt bouwen, verbouwen of slopen. 

U moet met meer regels rekening houden en 

daarvoor een omgevingsvergunning aanvra-

gen. Uw pand wordt niet automatisch een  

monument. Ook is er niet per se subsidie  

beschikbaar als uw verbouwing duurder uitvalt 

door de strengere regels. 

Beschermd stadsgezicht: zegen of vloek voor de buurt? 

Bronnen: 

 http://www.haagsestadspartij.nl/artikel/

groot-deel-stationsbuurt-wordt-

beschermd-stadsgezicht/ 

 http://

www.monumentenzorgdenhaag.nl/ 

 http://www.omroepwest.nl/ 

 https://www.monumenten.nl/soorten

-monumenten/beschermde-stads-en-

dorpsgezichten 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/

Legt u hier maar aan… 
Leuk, zo’n bootje in je tuin,  

maar mag dat straks nog wel? 

mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.haagsestadspartij.nl/artikel/groot-deel-stationsbuurt-wordt-beschermd-stadsgezicht/
http://www.haagsestadspartij.nl/artikel/groot-deel-stationsbuurt-wordt-beschermd-stadsgezicht/
http://www.haagsestadspartij.nl/artikel/groot-deel-stationsbuurt-wordt-beschermd-stadsgezicht/
http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/
http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/
http://www.omroepwest.nl/
https://www.monumenten.nl/soorten-monumenten/beschermde-stads-en-dorpsgezichten
https://www.monumenten.nl/soorten-monumenten/beschermde-stads-en-dorpsgezichten
https://www.monumenten.nl/soorten-monumenten/beschermde-stads-en-dorpsgezichten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermd_stadsgezicht
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Voor de tweede keer organiseert de 

bewonersorganisatie Stichting Buurt-

station een Open Podium op het  

Oranjeplein.  

Het Open Podium vindt plaats op  

vrijdag 8 juli en zaterdag 9 juli.  
 

De organisatie hoopt dat, evenals vorig 

jaar, ook nu weer velen uit de Stations-

buurt en omgeving én daarbuiten zich  

willen laten horen met één of meerdere 

optredens van minimaal 3 minuten.  

Groepen/ensembles worden ook van harte 

uitgenodigd zich aan te melden, evenals 

docenten met hun leerlingen.  
 

Talenten gezocht 

Heb je talent in cabaret - chanson - folk - 

wereldmuziek - pop - musical - stand-up - 

poëzie – muziektheater?  

Bespeel je een muziekinstrument - gitaar - 

blokfluit - drum - cello – et cetera?  

Doe je dat alleen of samen met een groep?  

Of doe je aan zang - solo - groep – karao-

kemuziek?  

Of doe je aan dans – Iers – Bollywood – 

Turks – Marokkaans - modern?  

Of ben je een goochelaar of een jongleur?  

Of heb je een ander talent ?  

Geef je dan op voor het Open Podium via 

onderstaand e-mailadres!  

Taal en nationaliteit spelen geen rol.  
 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden kan tot en met 22 april.  

Op deze dag vindt ook de jaarlijkse Lente-

receptie van de bewonersorganisatie 

Buurtstation plaats op de binnenplaats van 

The Kitchen (Hoefkade 35).  

Aanmelden kan ook op de Lentereceptie 

zelf. 
 

Presentatoren 

De organisatie is ook op zoek naar presen-

tatietalent uit de wijk.  

Heb je zin om het programma of een deel 

van het programma op één van deze da-

gen of beide dagen te presenteren? Geef je 

dan ook op via onderstaand e-mailadres.  

Coaching gebeurt door Deborah Cameron 

(bekend van The Hague African Festival, 

Schilderswijk festival, theater De Vaillant).  
 

Wil je een kraampje bespreken of jezelf 

opgeven als vrijwilliger om activiteiten te  

begeleiden of de organisatie te ondersteu-

nen? Ook dat kan via onderstaand e-

mailadres.  
 

Het e-mailadres is:  

openpodiumbuurtstation@hotmail.com 
 

Dit is een open podium en geen wedstrijd 

of talentenjacht. 
 

Deelname aan het Open Podium is gratis.  
 

 

Open Podium op het Oranjeplein 

zie ook www.buurtstation.nl   

http://nl-nl.facebook.com/Buurtstation/ 

Elke woensdag zijn er op het Oranjeplein trainingen voor de  

Danone Nation Cup onder leiding van Cilio Streetsport (Krajicek 

Foundation). Het is een voetbaltoernooi voor kinderen die in het 

jaar 2004 of 2005 zijn geboren.  
 

Het is het hoogst aangeschreven voetbaltoernooi in deze leeftijd.  

Er is zelfs een WK, net zoals dat er ook is voor het Nederlands elftal.  
 

Vorig jaar heeft Cilio Streetsport met jongens van het Vermeerpark 

voor de tweede keer deelgenomen aan dat WK in Marokko en was als 

vierde geëindigd. 
 

Zou jij dit ook willen bereiken? Kom dan naar de trainingen onder lei-

ding van Cilio op de woensdagen.  

Schrijf je in bij Cilio of Martin. 

Tijd : 14.00 - 15.30 uur 

Locatie : Oranjeplein 
 

30 maart vindt op het Oranjeplein van 13:00 tot 17:00 uur de eerste 

selectieronde van de Danone Nation Cup plaats.  
 

Het wordt een een evenement met luchtkussens, gezonde hapjes  

(verzorgd door de MoKi-groep), en een partytent met muziek en  

informatie van wijkorganisaties.  
 

Buiten deze training om kan je nog veel vaker terecht op het Oranje-

plein. Meester Cilio is er elke maandag, woensdag en vrijdag vanaf 15 

uur tot sluitingstijd. Het Haags Hopje met Martin is zelfs elke middag 

open: op woensdag van 13 tot 17 uur, op de andere (werk)dagen van 

15 tot 17 uur. 
 

Kijk ook op https://nl-nl.facebook.com/SpeeltuinOranjeplein/ en  

http://www.danone.nl/nationscup/home. 

WK voetbal voor 10-12-jarigen: training op Oranjeplein 

mailto:openpodiumbuurtstation@hotmail.com
http://www.buurtstation.nl
http://nl-nl.facebook.com/Buurtstation/
https://nl-nl.facebook.com/SpeeltuinOranjeplein/
http://www.danone.nl/nationscup/home
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Sinds april 2015 is BAM Infra, in opdracht van de gemeente 

Den Haag bezig met werkzaamheden aan de Spuibrug en de 

kade van het Zieken.  
 

De funderingswerkzaamheden met zware machines zijn achter 

de rug en er is gestart met het betonwerk van de nieuwe Spui-

brug. Deze fase duurt tot medio april.  

Daarna zal bij de Spuibrug voornamelijk worden gewerkt aan 

de afbouw. 
 

Eind april is de kademuur langs het Zieken grotendeels gereed 

en start het werk voor de nieuwe rails en bovenleiding van de 

trams. Ook de bestrating zal dan worden aangelegd.   
 

Omdat door onverwachte omstandigheden achtergelopen wordt 

op het schema zal op doordeweekse dagen het werk langer 

doorgaan en wordt er ook op zaterdagen gewerkt om toch  

medio juli klaar zijn. 
 

Meer informatie? 

proiectbureau-NRR@denhaaq.nl  

of telefoon 070-353 86 86. 

Werkzaamheden Spuibrug 

 

 Wil je een kraampje huren op de informatiemarkt?  

 Catering: Ben je een horeca ondernemer met een Nederlandse,  

Afrikaanse of Chinese keuken en je wil op het festival staan? 

 Wil je als vrijwilliger helpen met de werkzaamheden voor het Festival?  

(met name het opbouwen en toezicht houden op het Huijgenspark).  
 

E-mail info@thehagueculturalparade.nl  

of bezoek onze website: info@thehagueculturalparade.nl  
 

Route: 

mailto:proiectbureau-NRR@denhaaq.nl
http://www.thehagueculturalparade.nl/
mailto:info@thehagueculturalparade.nl
mailto:info@thehagueculturalparade.nl
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Kun je wel wat hulp gebruiken bij een kleine 

klus? Wil je af en toe iets voor een buurtbewo-

ner doen?  

De Burenhulpcentrale brengt vraag en aanbod 

bij elkaar.  

Patricia Haverkort, coördinator Burenhulpcen-

trale Centrum, vertelt hoe het werkt. 
 

De Burenhulpcentrale (BHC) bestaat sinds 

2012 en is een project van de Haagse welzijns-

organisaties. In Centrum valt hij onder de 

Stichting Zebra. De BHC is in alle wijken van 

Den Haag actief, dus ook in de Stationsbuurt. 

'De BHC brengt buurtbewoners bij elkaar als er 

ergens een helpende hand nodig is', zegt Patri-

cia. 'Bijvoorbeeld voor iemand boodschappen 

doen, meegaan naar het ziekenhuis, een klusje 

doen in huis of in de tuin, de hond uitlaten, 

hulp bij de computer - het kan van alles zijn. 

Kortom: kleine, meestal eenmalige klussen 

waar mensen even wat hulp bij kunnen gebrui-

ken. Het is vrijblijvend, dus je hoeft niet bang 

te zijn dat je je voor lange tijd aan iets moet 

binden.’ 
 

Niet alleen voor ouderen 

Dat laatste is belangrijk om te weten, want 

niet iedereen heeft genoeg tijd en zin om zich 

voor een langere periode in te zetten. En som-

mige mensen hebben ook maar een enkele 

keer hulp nodig. En het is ook niet zo dat de 

BHC alleen bestemd is voor oudere mensen 

met een beperking. 'Zeker niet', zegt Patricia. 

'De deelnemers - dat kunnen hulpbieders en 

hulpvragers zijn - zijn wel voor het grootste 

deel boven de 50, maar er doen ook veel jon-

gere mensen mee.’ 

Doodsimpel 

Deelnemer worden is doodsimpel. Je kunt je 

telefonisch of via de website aanmelden als 

hulpvrager of als hulpaanbieder (zie kader). 

Als er een klus gemeld wordt, krijgen de aan-

bieders automatisch een telefoontje met een 

korte beschrijving van de klus. Met één toets 

kun je aangeven of je kunt helpen. En komt 

het niet uit, dan doe je het niet. Als je kunt, 

dan word je doorgeschakeld naar de hulpvra-

ger. Bij de centrale kunnen ze aan een rood of 

groen lampje zien of er contact is geweest. 

Ook kun je aangemelde klussen vinden en 

daarop reageren via de website van de BHC. In 

de toekomst zal deelname nóg makkelijker 

worden met apps en e-mail. 
 

Soms langere verbindingen 

Patricia: 'Ik ben heel tevreden over hoe de 

BHC nu draait. Mensen weten hem te vinden 

en leuk is dat er soms toch ook langere verbin-

dingen ontstaan. Daar zijn in de Stationsbuurt 

en het Oude Centrum aardige voorbeelden 

van. Een jonge vrouw die een keer een klusje 

deed voor een oudere dame en die daarna we-

kelijks is blijven langskomen, nu vaak voor de 

gezelligheid om samen een wandelingetje te 

maken en een kopje koffie te drinken in de 

stad. Of een meneer die heel veel klussen 

doet, omdat hij dat gewoon leuk vindt. We 

hebben in Centrum nu rond de 525 deelne-

mers. Voor 90 procent van de klussen wordt 

wel iemand gevonden.' 

 

 

 

Deelnemers Stationsbuurt, Oude Centrum en 

Rivierenbuurt welkom 

Wel is het zo dat de BHC in Centrum best nog 

wel deelnemers kan gebruiken: het is een ge-

mêleerde wijk er zijn steeds meer studenten 

komen wonen, jongeren, alleenstaanden, ge-

zinnen, kunstenaars, ouderen, mensen uit al-

lerlei culturen en gezindten. 'Er is nog wel be-

hoefte aan mensen die willen helpen bij het 

uitleggen van een smartphone of tablet. Of 

met mensen een praatje willen maken of een 

wandeling willen maken. We zien dat een deel 

van de bewoners zaken in eigen kring oplost. 

Maar we zien toch ook hier de deelname toe-

nemen. Ik ga ook langs bij zelforganisaties van 

diverse culturen en achtergronden om voor-

lichting over de BHC te geven. Ik hoop dat het 

iets wordt van iedereen in de wijk, zodat 

steeds meer mensen elkaar zien en naar elkaar 

omzien. Meer deelnemers uit Centrum zijn in 

ieder geval van harte welkom.' 
 

Patricia Haverkort en Sanne Smit zijn de coör-

dinatoren in dienst bij Zebra en zij hebben een 

groep vrijwilligers onder hun hoede, die vanuit 

4 wijkcentra de helpdesk, zowel frontoffice als 

backoffice, bemensen. 
 

Ook vrijblijvend meedoen?  

Wilt u ook een hulpvraag aanmelden of uw 

hulp aanbieden? 

Bel dan 070 262 9999 of 070 2052600, locatie 

de Burcht. Of kijk op de website 

www.burenhulpcentrale.nl 

 

Burenhulpcentrale  
even een klusje voor een buurtgenoot doen 

 

Vervoer met begeleiding 
 

Heeft u een afspraak of wilt u ergens op 

bezoek en heeft u tijdens uw bezoek 

begeleiding nodig? 

De vrijwilligers van de particuliere ver-

voersdienst begeleiden u graag tijdens 

uw afspraak. Zij vervoeren u met hun 

eigen auto. 
 

Kosten 

Voor de particuliere vervoersdienst geldt 

een verplicht lidmaatschap per kalen-

derjaar en per woonadres van € 10,00.  
 

Het tarief binnen Centrum 1 of 2 is 

€ 5,- voor een retourtje en € 3,- voor 

een enkele rit. Voor ritten tussen Cen-

trum 1 en 2 of daarbuiten betaalt u een 

kilometervergoeding van € 0,40 per ki-

lometer. 

(Centrum 1: Zeeheldenkwartier, Kortenbos, 

Archipelkwartier, Willemspark en Voorhout 

Centrum 2: Oude centrum, Rivierenbuurt, 

Stationsbuurt, Schilderswijk en Transvaal) 

Een begeleider mag gratis mee. 

Bedragen voor de ritten, eventueel aan-

gevuld met parkeergeld, betaalt u 

rechtstreeks aan de chauffeur. 
 

Neemt u dan contact op via: 

Wijkcentrum De Burcht 

Stortenbekerstraat 201 

2512 SE Den Haag 

070 – 205 27 00 

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 

11.00 uur 

Maak uw ritafspraak alstublieft op tijd; 

het liefst enkele dagen van tevoren.  

Vind je het leven ook zo duur? Zou je meer willen 

overhouden? Sparen voor leuke dingen in plaats 

van krap zitten? Doe mee in een Budgetkring en 

ervaar dat je meer kunt doen met minder. Deel-

name is gratis. 
 

Wat is een Budgetkring precies? 

In Budgetkringen leren mensen met elkaar en van 

elkaar weer greep te krijgen op hun budget en 

een duurzame leefstijl te ontwikkelen. Het is be-

langrijk dat mensen inzien dat een gelukkig leven 

niet bepaald wordt door hoeveel geld je hebt, 

maar hoe je ermee omgaat. Het idee hierbij is: 

Goed met je budget omgaan = goed in het leven 

staan.  Een budgetkring is geen praatgroep, maar 

een werkgroep, bedoeld voor persoonlijke actie.  
 

Wat is de meerwaarde van een budgetkring? 

De meerwaarde van Budgetkringen is dat het 

mensen bij elkaar brengt, dat deelnemers con-

creet aan de slag gaan om dingen anders aan te 

pakken in hun eigen leven en vanuit een positieve 

sfeer. Uit onderzoek blijkt dat actief meedoen in 

de Budgetkring deelnemers geldbewust maakt. Zij 

kunnen hun financiële problemen beter aan en ze 

worden sterker en staan positiever in het leven. 
 

Wat houdt dat in de praktijk in? 

Een Budgetkring bestaat uit ongeveer acht tot tien 

deelnemers en één of twee getrainde kringbege-

leiders. De kring komt regelmatig bij elkaar 

(wekelijks of tweewekelijks) en het programma 

telt tenminste  12 bijeenkomsten. Daarbij gaat 

het om concrete zaken als: hoe krijg ik mijn ener-

gierekening omlaag, hoe maak ik goedkope voed-

zame maaltijden, hoe stel ik een maandbegroting 

op enzovoort. Leidraad vormt het leer- en werk-

boek Gelukkig met Genoeg vol opdrachten, oefe-

ningen en inspirerende teksten.  

Alle deelnemers – inclusief de begeleiders –  

leggen zichzelf taken en huiswerk op en geven 

elkaar feedback en tips bij het realiseren van con-

crete doelen. Zo leren deelnemers met en van el-

kaar om problemen concreet aan te pakken en 

aan oplossingen te werken. 
 

Meer weten? 

Meer info op www.budgetkring.nl 

Begin april start er een training in  

wijkcentrum Parada, 

Van Limburg Stirumstraat 280 
 

Joke van Gemmert  

j.vangemmert@zebrawelzijn.nl,  

telefoonnummer 06 43395202. 

Oproep 
Vrijwilligers zomervakantie 

 

Vind je het leuk om de kinderen een leuke zomer 

te bezorgen? Dan hebben wij jou nodig. We zijn 

namelijk op zoek naar enthousiaste wijkbewo-

ners om samen met ons in de zomervakantie een 

leuk aanbod te verzorgen op het Oranjeplein. 
 

Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de informa-

tieavond. Samen kunnen we een mooi aanbod 

bedenken. 
 

De bijeenkomt is op dinsdag 5 april om 19.00 uur 

in de Parada. 
 

Deborah Cameron en Joke van Gemmert 

Wijkcentrum Parada 

Van Limburg Stirumstraat 280 

2515 Pt Den Haag 

070 2052210 

d.cameron@xtra.nl 

j.vangemmert@xtra.nl 

Budgetkring: goed met geld & goed in je vel 

http://www.burenhulpcentrale.nl
http://www.budgetkring.nl/
mailto:j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
mailto:d.cameron@xtra.nl
mailto:j.vangemmert@xtra.nl
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Dat lang niet alles is wat het lijkt, bleek me 

ooit toen ik net in de Stationsbuurt woonde. 

Aan het einde van een winterdag toen de sche-

mering begon in te vallen werd er thuis aange-

beld. Voor de deur stond een in alle opzichten 

grote man in trainingspak met authentiek 

Haags haar (kort boven, slierterig achter) en 

tatoeages op de verkeerde plaatsen. Hij vroeg 

me in plat Haags of ik “prijsstelde op bezoek”.  

Ik verstrakte, hij herhaalde zijn vraag en haal-

de vervolgens mijn sleutelbos tevoorschijn die 

ik bij thuiskomst in de deur had laten zitten. 

Hij was een vriendelijke buurtbewoner, die ik 

niet als zodanig had herkend. Mijn vooroordeel 

werd niet bevestigd.  
 

Nu zou deze vriendelijke reus nog wat aan zijn 

uitstraling kunnen doen. Anders ligt dat bij 

Youness. Youness is een mbo-student die 

wordt opgeleid om bij een gemeente, recht-

bank of advocatenkantoor juridische processen 

te ondersteunen. In het eerste jaar krijgen hij 

en zijn klasgenoten een coach toegewezen. De 

coach van Youness, dat ben ik. Youness heeft 

een Nederlandse moeder en een Marokkaans-

Nederlandse vader, beiden in Den Haag opge-

groeid. Youness lijkt op zijn vader en is een 

nette jongen die altijd op tijd is en onuitroei-

baar u zegt. Youness heeft een duidelijk beeld 

over wat hij van mij wil: rondsnuffelen op mo-

gelijke toekomstige werkplekken. Werken in 

een kantoor is namelijk wat abstract voor hem. 

Tot dusverre is hij alleen bekend met het be-

zorgen van pizza’s per scooter.  
 

Samen spreken we op een avond af bij de 

Tweede Kamer om een debat bij te wonen. Het 

wordt een memorabele avond, te beginnen bij 

binnenkomst. Bij de slecht verlichte hoofdgang 

struikelt hij over een opstaand randje, verliest 

zijn evenwicht en valt – niet eens zo heel hard 

- tegen een drie meter hoge stalen lamel die in 

de Tweede Kamer fungeert als scheidings-

wand.  

Het ding stort met een bulderend geraas ter 

aarde op de natuurstenen vloer. Binnen twee 

seconden worden Youness en ik omringd door 

vijf beveiligers. Daar sta je dan met een half-

Marokkaanse puber van zestien met een 

baard. De beveiligers doorzien de situatie snel, 

maar intimiderend blijft het. Het stalen object 

blijkt – ik verzin dit niet – te zijn neergekomen 

precies voor de voeten van de directeur van de 

Arbeidsinspectie. Een stap verder en hij zou 

morsdood geweest zijn. Zijn snedige reactie: 

“Hmm, hier mag de Arbeidsinspectie wel eens 

naar kijken.”  
 

Bleekjes vervolgt Youness met mij zijn weg 

door het Kamergebouw. In de plenaire zaal 

houdt een Partij voor de Dieren-Kamerlid een 

gloedvol, maar vrij uitputtend betoog over bij-

ensterfte. Youness zet grote ogen op: “Hoe 

lang praten ze als er mensen sterven?” Even 

later realiseer ik me dat Youness – telefoon-

verslaafd als alle zestienjarigen – zijn telefoon 

op stil moet zetten. Op het moment dat hij dat 

doet, vat de gedachte bij hem post om een fo-

tootje te maken om aan zijn moeder te appen. 

Dat is echter niet toegestaan. Met grote pas-

sen beent de marechaussee van dienst naar 

ons toe. Op hoge toon vraagt hij Youness wat 

hij aan het doen is, of hij de huisregels heeft 

gelezen (die later in een negenpunts-lettertje 

inderdaad op de deur blijken te staan) en of hij 

on-mid-del-lijk die foto’s wil wissen. Hij blijft 

nors in de sociale ruimte van Youness staan 

totdat dat gebeurd is. Ik voel me wederom een 

beetje geïntimideerd. Tot achter ons een oud, 

verkreukeld mannetje met een grijze spencer 

zijn eerste generatie smartphone pakt en een 

foto schiet. Dan voel ik me boos, want de blaf-

fende marechaussee ziet het best maar doet … 

niets. Youness blijft laconiek: “Nou, dit was 

niet de eerste keer…”. Voor mij is het wel de 

eerste keer dat ik word gecriminaliseerd en dat 

is geen prettige ervaring.  
 

Het is ondertussen een paar maanden later. 

Youness en ik zijn inmiddels zeer hartelijk ont-

vangen bij de gemeente Den Haag en bij de 

rechtbank, waar ons alle ins en outs van de 

voorbereiding van een rechtszitting uit de doe-

ken worden gedaan. Ik ben tot de conclusie 

gekomen dat ik minstens even veel leer van 

Youness als andersom.  

 

Waarom ik dit vertel? De Haagse Stationsbuurt 

is voor mij een kleurrijke, rafelige mini-

samenleving waar de meest uiteenlopende 

soorten mensen samenleven, veel uiteenlopen-

der dan in de meeste wijken van Nederland. 

Hoe verleidelijk, maar ook hoe armoedig, is 

het om in je eigen koker te blijven met je ei-

gen oordelen en te communiceren met wie het 

meest op je lijkt: hipster met hipster, kinder-

zitje met kinderzitje, ADO met ADO, dromen-

over-Marokko-op-een-bankje-in-het-park met 

dromen-over-Marokko-op-een-bankje-in-het-

park.  
 

De lente komt eraan en die biedt nieuwe kan-

sen. Grijp die kans. Ga de komende weken op 

een zonnige namiddag naar Oranjeplein of 

Huijgenspark. Neem plaats op een bankje 

naast iemand die je tot dusverre nooit zou 

(durven) aanspreken, denk aan de zin van 

Mandela die sinds kort in de Stationsbuurt 

hangt (zie elders in deze krant)  en knoop een 

gesprek aan. Wie weet wat voor moois er gaat 

bloeien! 
 

Vries Kool 

 

NB: Ook een mbo’er coachen? Stuur een mailtje 

naar zaakenco@rocmondriaan.nl voor informatie. 

Niet wat het lijkt                                                           Column XL 

Op het Oranjeplein komen binnen-

kort een aantal plantenbakken. 

Deze bakken zullen gebruikt wor-

den als een schooltuin waar aan 

leerlingen van de Jan Ligthart-

school en de Prinses Ireneschool 

les wordt gegeven over de natuur, 

het milieu en de landbouw.  

Deze schooltuintjes vormen ook 

een relevante context voor andere 

lessen, zoals rekenen, taal , we-

tenschap & techniek en aardrijks-

kunde.   
 

Het lesprogramma bestaat uit 

praktijklessen en theorielessen. 

De kinderen zullen op de school-

tuin alle seizoenen zien voorbijko-

men waarbij de verschillende ge-

wassen op verschillende tijden 

worden gezaaid en geoogst. Deze 

natuurervaringen uit de eerste 

hand zijn gunstig o.a. voor het 

ontwikkelen van creativiteit, ver-

banden leggen en onafhankelijk 

denken. Daarom kunnen de 

schoolkinderen ook na schooltijd 

samen met hun ouders de school-

tuintjes verzorgen.  

 

Niet alleen de verbondenheid van 

ouder en kind met natuur en mili-

eu neemt hierdoor toe. De ver-

worven vaardigheden vergroten 

op lange termijn de kans op suc-

cesvolle deelname aan de maat-

schappij, een betere gezondheid 

en het nemen van sociale verant-

woordelijkheid. Het bewuster 

meewerken aan een groene eco-

nomie wordt hierdoor ook vanzelf-

sprekender gemaakt.  
 

Groen is ook het begin van een 

biologische diversiteit. Zoals 

meester Richard van de Jan Ligt-

hartschool (op de foto:de man 

met de plank. Gary voeg jij hier 

de foto in?)vertelt: `We hadden 

een rups gevonden op het Oranje-

plein die we op school opgekweekt 

hebben tot vlinder. En wat blijkt? 

Het is een vlindersoort die uitslui-

tend voorkomt in Zuid-Limburg!`   
 

De kinderen kunnen de eetbare 

gewassen samen op school berei-

den. De eerste keer zal er een 

feestelijke maaltijd voorbereid 

worden.  

 

Dit vindt plaats op vrijdag 8 juli 

samen met het Open Podium op 

het Oranjeplein. Onder de school-

kinderen wordt een prijsvraag uit-

geschreven voor het verzinnen 

van een toepasselijke naam voor 

deze tuintjes. De winnaar en de 

officiële naam van de schooltuin-

tjes zullen tevens op die dag be-

kend gemaakt worden.  

Op het moment dat de planten-

bakken geleverd worden, is er be-

hoefte aan enige hulp om ze ge-

bruiksklaar te maken. Indien u 

interesse of vragen heeft dan kan 

dat via: 
 

info@buurtstation.nl, 

e.p.ramcharan@hotmail.com  

 

Een schooltuintje is pas het begin.  

mailto:zaakenco@rocmondriaan.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wildernis_(natuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:e.p.ramcharan@hotmail.com
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