Haagse Culturele Parade

Verkeersveiligheid

Handhavingsteam

Veel kleurrijke Nederlanders presenteerden zich in hun
beste kloffie op de THCP&F in het Huijgenspark. pag. 5

Woensdag 11 mei was het weer eens
raak op de Stationsweg. Een bestuurder
reed te hard, haalde in en raakte een
vrouw die wilde oversteken bij het zebrapad. Zij raakte zwaargewond.
Dit gebeurt elke dag een paar keer bijna
en soms echt. Al jaren.
Wat kunnen we hier aan doen? Het lijkt
er op dat er eindelijk actie wordt ondernomen.
Meer hierover op pagina 3

“Je kan dit werk niet uit een boekje leren”
Uw verslaggever liep een dienst mee. pag. 8

Nieuwe horeca
Traumahelikopter op
Oranjeplein

op het brede deel van de Stationsweg getest. pag. 7

Op 13 mei is een traumahelikopter geland
op het Oranjeplein om een arts snel hulp te
laten bieden aan een jong kind dat in een
huis aan de Repelaerstraat onwel was geworden. Het moest met spoed naar het ziekenhuis.

Vieste straat van het land
Hoefkade heeft Javastraat verslagen. Wat nu? pag. 4

Agenda

De voorbereidingen voor het Open
Podium op 8 juli op het Oranjeplein zijn
in volle gang…
Dit jaar hebben zich weer veel artiesten
aangemeld. Actueel nieuws hierover
vindt u op de website van de bewonersorganisatie: www.buurtstation.nl.
pagina 6
zie pagina 6

5 juli,
Stedelijke Ontwikkeling Overleg
*
19.30 – 21.30 Stationsbuurt SOOS

Ook in deze krant
Redactie | Buurtstation | colofon

2

Beschermd stadsgezicht

2

Loper Oude Centrum | Speciale SOOS

3

Van Gogh ‘Duizend tinten grijs’

6

Nextdoor: ‘Facebook’ voor de buurt

6

Nieuws van Jan Ligthartschool

9

Kast van Lotje in Parada

10

8 juli

Open Podium *

Oranjeplein (p.6)

Zomeractiviteiten Oranjeplein

10

14 juli-4 aug.

Zomeractiviteiten

Oranjeplein (p.10)

18-20 aug.

Jazz in de Gracht

Bierkades

Cadeau voor vrijwilligers en
mantelzorgers in webwinkel

10

21 sept.

Leefbaarheidsoverleg

Jan Ligthartschool

Buurtcolumn en Koos Spoor

26 okt.

Bewonersavond

11

* zie website

www.buurtstation.nl

Sponsors

12

*

(p.6)
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Deel van Stationsbuurt
nu beschermd stadsgezicht
Bewonersorganisatie Buurtstation
Bewonersorganisatie Buurtstation is
een stichting die op neutrale grondslag een goed woon-, werk- en leefklimaat in de Stationsbuurt bevordert. De belangen van de bewoners
staan hierbij voorop.
Het Buurtstation heeft een kantoortje aan Stationsweg 6, dat op maandag 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 onkostenvergoeding. 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 vormen de zogeheten 'kerngroep' van
het Buurtstation. Iedere Stationsbuurtbewoner die zich wil inzetten
voor doelen en/of activiteiten van
Buurtstation is van harte welkom in
deze kerngroep. Aanmelden kan via
info@buurtstation.nl.

In de vorige editie van deze krant bereidden we u er al op voor:
alles wees erop dat een deel van de Stationsbuurt tot
‘beschermd stadsgezicht’ zou worden uitgeroepen.
Dat is nu daadwerkelijk gebeurd. Burgemeester en wethouders
van Den Haag namen begin april het besluit hierover.
Het gaat om het gebied omsloten door het Groenewegje, het
Zieken, Oranjelaan, Stationsweg, Van Limburg Stirumstraat,
Oranjeplein en Spinozastraat (blauwe lijn op de kaartjes). In dit
deel van de wijk is de originele, laat-negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse bebouwing het best bewaard gebleven. De
Haagse Stadspartij (HSP) wilde daarom dit deel van de Stationsbuurt extra bescherming bieden, en nam daarom het initiatief er
een ‘gemeentelijk beschermd stadsgezicht’ van te maken.
Nu de HSP geslaagd is in die opzet, is de partij er opvallend stil
over gebleven. Misschien lezen ze bij de HSP ook uw wijkkrant
Hollands Spoor?
In de vorige editie signaleerde de redactie zowel voor- als nadelen. We vroegen ons af: Levert het de wijk echt iets op of hebben we er vooral last van? Zoals hogere huurprijzen, meer regels bij verbouwing, stopzetten van normale ontwikkeling.
´Er mag minder maar je betaalt meer´, was in het kort het
risico dat we zagen.
(zie http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/Hollands%20Spoor%
2016-2%20%20web.pdf , pagina 6.)
Hoe denkt u erover? Welke zorgen of verwachtingen heeft u?
Vertel het de redactie via hs@buurtstation.nl.
Annemarijke Jolmers
(De blauwe lijn is de grens van het beschermd stadsgezicht.
Paars/blauw is de bebouwing van voor 1940,
geel is bebouwing van na 1945 en
rood zijn de monumenten)

Stationsweg 6
2515 BN Den Haag
Advertenties, reacties en kopij:

hs@buurtstation.nl
Redactie:
Annemarijke Jolmers
Vries Kool
Franka Korteweg
Madeleine Steigenga
Rob Govers
samenstelling en lay out:
Gary van der Heemst
HS staat als pdf en flipboek op:
www.buurtstation.nl/wijkkrant
Volgende edities:
Bezorging
deadline
#43 eind september 1 september
#44 eind december 1 december

Advertenties
Hollands Spoor is een krant op A3formaat van 12 pagina’s en
verschijnt 4 keer per jaar in een
oplage van 4.000 stuks.
De krant wordt huis-aan-huis bezorgd in de Stationsbuurt en bij
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

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

Aanleveren als plaatje (jpg, png, gif),
of als Word-bestand of pdf.
Een pdf wordt iets minder scherp.
U krijgt gratis hulp bij de opmaak van
een advertentie.

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

Komende Leefbaarheidsoverleggen
zijn op 21 september en 2 november
in de Jan Ligthartschool, Slicherstraat
7, om 19.30 uur. Controleer voor de
zekerheid de locatie op onze website.
Website en digitale nieuwsbrief
Actuele informatie over de Stationsbuurt en het Buurtstation kunt u vinden op de website
www.buurtstation.nl.

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

Nieuwtjes over de buurt, zoals activiteiten 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 .

Stichting Samen Sterk
Zieken 103
38 86 623 (10-22 uur)
info@samensterkdenhaag.nl
www.samensterkdenhaag.nl

Meer informatie:

Politie Haaglanden
bureau Hoefkade 350:
telefoon 0900 8844, of mail naar
simon.daw@haaglanden.politie.nl.

info@buurtstation.nl
www.buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
Facebook.com/BuurtStation
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Verkeersveiligheid Stationsweg
Woensdag 11 mei was het weer eens raak op de Stationsweg. Een bestuurder reed nietsontziend hard, haalde met zijn - naar verluidt onverzekerde BMW in en raakte een vrouw die wilde oversteken bij het zebrapad. Zij
raakte zwaargewond.
Vanuit restaurant La Rana en bloemenwinkel Pluis schoot men te hulp. Patricia van Pluis vertelt: "Ik heb het niet zien gebeuren, maar hoorde het lawaai. Daar ben ik op afgegaan. Die vrouw zag er vreselijk uit. Beenbreuken
en vooral ook haar gezicht was er slecht aan toe. Echt verschrikkelijk."
Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter die landde op het Oranjeplein, waren snel ter plaatse.
Het is droevig, maar niet verrassend. Iedereen die in de Stationsbuurt
woont weet het. Dit gebeurt elke dag een paar keer bijna en soms echt. Al
jaren. Op de apps en sociale media die in de Stationsbuurt actief zijn regende het voorbeelden van buurtgenoten: tot en met de vrouw bij wie een
scooterrijder, al bellend, bijna frontaal op haar kinderwagen inreed toen ze
overstak, nadat een auto voor het zebrapad gestopt was.
Snelheid minderen
Het probleem is overzichtelijk. Met een brug, een flauwe bocht, een redelijk
brede weg, veel zijstraten en parkeerplaatsen en veel mensen die van de
Stationsweg gebruik willen maken wordt het nooit een overzichtelijke weg.
Het enige wat dan helpt is dat iedereen voorzichtig is en zijn of haar snelheid matigt. Als niet iedereen dat doet, wat duidelijk het geval is, dan moet
je dat afdwingen. Afdwingen kan door handhaving (borden, boetes en
agenten), maar beter is de weg zo in te richten dat mensen niet meer hard
kunnen rijden door verkeersdrempels, wegversmallingen et cetera.
Op 1 juni vond het Leefbaarheidsoverleg Stationsbuurt plaats. Naast vertegenwoordigers van gemeente en politie waren er een kleine dertig buurtbewoners en ging het uitgebreid over verkeersveiligheid op de Stationsweg.
Samengevat de boodschap van de gemeente en de politie:
 Een herinrichting van de Stationsweg zit in de planning, maar gaat nog
wel een paar jaar duren.
 Verkeersdrempels mogen in principe niet, omdat de Stationsweg een
doorgaande weg is voor hulpdiensten.
 Een flitspaal aanvragen bij het rijk gaat de gemeente doen, maar door
de bocht in de Stationsweg is het daarvoor geen ideale locatie.
 Extra controles, bijvoorbeeld met mobiele flitsers, hebben geen prioriteit
voor de politie. Andere werkzaamheden gaan voor.
 De gemeente is van plan voor de korte termijn bij het zebrapad de zichtbaarheid van voetgangers en fietsers te verbeteren, door enkele parkeerplaatsen weg te halen en de verlichting te verbeteren.
Oordeelt u zelf of we hiermee de oorlog gaan winnen. Voorlopig verandert
er niet veel. Ikzelf denk dat we voorlopig in de Stationsbuurt rekening moeten blijven houden met rondrijdende gekken en moeten hopen dat er geen
erge dingen gebeuren.
Vries Kool

Ingezonden mededeling gemeente Den Haag:

Loper Oude Centrum
De gemeente heeft de ambitie om te investeren in de buitenruimte
van en rond de stadsentrees. Een belangrijke stadsentree is de
Loper Oude Centrum (LOC). Deze verbinding tussen het
(internationale) treinstation Hollands Spoor en de Grote Marktstraat
moet een aantrekkelijke stadsentree worden met als centrale gedachte het vergroten van de aantrekkelijkheid voor voetgangers en
fietsers. Dit kan door het comfort en de continuïteit voor voetgangers en fietsers in belangrijke mate te verbeteren en door het
verminderen van het autoverkeer. Door in de herinrichting van de
Stationsweg en Wagenstraat te investeren zullen meer mensen door
het gebied gaan lopen en fietsen en gaat deze route als een aantrekkelijke stadsentree voor het centrum fungeren.
Wensen en ideeën
Vorig jaar zijn door de gemeente de wensen en ideeën voor de
Loper Oude Centrum in de buurt geïnventariseerd.
Er heeft een ateliersessie met diverse belangenorganisaties
(Bewonersorganisaties Stationsbuurt en Oude Centrum, Fietsersbond afdeling Haagse Regio, Stichting De Ooievaart, Ondernemersvereniging Stationswerk, en City Mondial) plaatsgevonden.
Ook heeft de Bewonersorganisatie Stationsbuurt onder de bewoners
geïnventariseerd welke wensen en ideeën zij voor de LOC belangrijk
vinden.
Een aantal wensen en ideeën zijn:
 Groen: groen op de parels, versterken van het groen;
 Verkeer: betere verkeersafwikkeling, ruimte aan voetgangers en
fietsers, auto’s te gast, 30 km zone;
 Ruimtelijk: Wagenplein/grachten en kop Stationsweg als een geheel benaderen, Wagenplein en Wagenbrug tot een groter geheel
smeden, aanbrengen samenhang. Op de kruising Wagenstraat/
Veerkades moet de loper doorlopen;
 Verlichting: meer, gele verlichting, mooie lantaarns, bomen uitlichten, licht op een aantal plekken iets uit;
 Bebording en bewegwijzering: snoeien in woud aan borden;
 Heldere bewegwijzering, toeristische informatie;
 Fietsparkeren: aanbrengen van meer fietsparkeerplekken.
Programma van Eisen
Op basis van de wensen en ideeën is de gemeente gestart met het
uitwerken van haar ambitie voor de LOC en het opstellen van het
Programma van Eisen (PvE). Een aspect dat veelvuldig in de wensen naar voren kwam is het geven van meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Deze wensen vallen samen met het doel van de
gemeente voor de LOC, namelijk het realiseren van een goede
kwalitatieve looproute en een goede kwalitatieve route voor de fiets
(een zogenaamde sterroute) tussen het centrum en het station.
Omdat voor de nieuwe inrichting meerdere belangen moeten worden afgewogen en verkeersvraagstukken zo goed mogelijk moeten
worden ingepast, heeft het opstellen van het PvE langer geduurd
dan was voorzien. Het PvE en de ideeën voor verkeersmaatregelen
in de omgeving zijn nu klaar. Het PvE is het vertrekpunt voor het
maken van een ontwerp. In het PvE wordt o.a. ingegaan op het
verkeer en verkeersveiligheid, de kruispunten in de wijk, de inrichtingskwaliteit, bewegwijzering, verblijfskwaliteit, veiligheid, verlichting en beheer en onderhoud.
Binnenkort hoort u meer hierover.
Planning 2016-2017
Zoals gezegd zijn reeds bij bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wensen en ideeën geïnventariseerd en is al een
programma van eisen opgesteld tezamen met verkeersmaatregelen
in de omgeving.

Speciale SOOS
Naar aanleiding van het Leefbaarheidsoverleg Stationsbuurt is
besloten de SOOS te houden op

5 juli, 19.30 – 21.30 uur
en hiervoor eenmalig de deelnemers
van het Leefbaarheidsoverleg
(=buurtbewoners) uit te nodigen.

SOOS staat voor Stedelijke Ontwikkeling Overleg Stationsbuurt en is het
georganiseerde overleg van de buurt
met gemeente en instellingen.
Op de agenda op 5 juli staan:
 Loper Oude Centrum
 Verkeersveiligheid Stationsbuurt
Voor meer informatie en de locatie
zie www.buurtstation.nl

Volgende stappen zijn:
 Overleg met de buurt over programma van eisen en de verkeersmaatregelen in de omgeving, waarna het college hierover in juli
2016 een besluit neemt
 Inloopbijeenkomst voor bewoners - augustus/september 2016
 Uitwerking schetsontwerp en voorlopig ontwerp - oktober/
november 2016
 Start formele inspraak incl. inloopbijeenkomst voor bewoners en
ondernemers – november 2016
 Verwerken reacties januari 2017
 Raadsvoorstel – februari 2017
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Hoefkade heeft Javastraat verslagen als ‘vieste straat’, maar ingrijpen?
Al tijden werd en wordt er op verschillende
manieren geklaagd over de gevolgen van het
VCP oftewel 'verkeers circulatie plan'.
Niet alleen door de bewoners van verschillende
straten in de Stationsbuurt, maar ook door ‘de
buren'. Hun klachten gaan over overbelasting
door autoverkeer van woonbuurtstraten en een
niet-aflatende regen van fijn zwart roet. En ze
hebben gelijk: de Hoefkade draagt sinds kort
het predicaat ‘vieste straat van Nederland'.
Werd op de Javastraat in 2014 45 microgram
stikstofdioxide (NO2) gemeten, onze eigen
Hoefkade scoort in 2015 maar liefst 46 microgram. Laat Den Haag haar bewoners letterlijk
stikken?
In maart 2013 hield Sander-Jan Harting in het
'SOOS'-overleg een presentatie over de bereikbaarheid van de Stationsbuurt. Hij gaf namens
de gemeente een toelichting op de wijziging
van de verkeersroutes rond het Rijswijkseplein. Belangrijkste wijziging was toen het idee
om de 'linksaffer' - Rijkswijkseplein richting de
Oranjelaan - af te sluiten. De animaties die de
gemeente trots presenteerde lieten zien hoe er
in de naaste toekomst een ononderbroken
stroom auto's vanaf het Schenkviaduct de
Oranjelaan en de Hoefkade op zou rijden.
Conclusie van de buurt was toen: “niet doen”.
We vreesden dat de fietsers die van en naar
het Huijgenspark de Oranjelaan oversteken,
hier niet meer tussendoor zouden kunnen.
Aan de buurt werd toen ook verteld dat er een
groei van het autoverkeer over de Hoefkade
verwacht werd. Daar is op gereageerd, want
de buurt was zich ervan bewust dat de Hoefkade - het verlengde van de Oranjelaan - een te
zware verkeerslast moest verstouwen. Nu al
en dán zeker. De Hoefkade is immers een gewone woonstraat: een relatief smalle straat
met vier, vijf verdiepingen hoge appartementengebouwen aan weerszijden. In 2014 werd
in de volgende SOOS-overleggen enige keren
de toen gevraagde luchtmeting gememoreerd,
die er maar niet kwam...
Europese normen
D66-wethouder De Bruijn, de wethouder van
de slogan 'Schone lucht maakt de stad prettiger', trok in 2014 6 miljoen euro uit voor reclame- en stimuleringsmaatregelen om zijn doel
te verwezenlijken: binnen een jaar te voldoen
aan de Europese normen voor luchtkwaliteit.
Maarten Brakema schreef hier bijna een jaar
geleden over op de site van Omroep West.

Hagenaars zouden minder gaan barbecueën en
stoppen met het oppoken van hun houtkachels
als de blaadjes vallen. Door een nieuwe sloopregeling zouden de trotse eigenaren van écht
vieze auto's deze graag voor gezondere exemplaren inruilen. De wethouder ging afspraken
maken met de transportsector over het gebruik van schonere voertuigen bij de stadsdistributie, schonere bussen inzetten en het elektrisch vervoer stimuleren. Dit alles om zijn doel
voor Den Haag te bereiken. Maar hebt u iets
van de besteding van die 6 miljoen euro gemerkt? En weet u dat de Stationsbuurt echt
heel serieus gevraagd heeft om bij de herinrichting van het brede deel Stationsweg alleen
elektrische taxi's of elektrische riksja's toe te
staan aan de voorkant van Station Hollands
Spoor? 'Onmogelijk' bleek toen, ook enkele
laadpunten voor elektrische taxi's bleek nog te
hoog gegrepen.
Gezondheid
Maar hopelijk doet deze nieuwe publiciteitsgolf
in 2016 wonderen. Het is sowieso knap dat
Milieudefensie elk jaar een rapport op tafel kan
leggen over de stand van zaken, terwijl onze
eigen gemeente de door de buurt gevraagde
metingen van de Zuylichemstraat en de
Koningstraat niet voor elkaar krijgt, niet zinnig
vindt of gewoon is kwijtgeraakt. Milieudefensie
rapporteert in 'Wat ademen wij in' over haar
meetcampagne 2015. Milieudefensie stelt zich
coöperatief op: ze is niet tegen mobiliteit, ze is
vóór duurzame mobiliteit. Ze legt wederom de
relatie tussen gezondheid - astma, kanker - en
de luchtkwaliteit uit. Kinderen die ongezond
wonen, onze kinderen die langs de Oranjelaan/
Hoefkade wonen dus, hebben 30% meer kans
op astma.
Milieudefensie verzamelde gegevens:
“Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er
verband bestaat tussen hogere concentraties
luchtvervuiling en beroertes, geheugenverlies,
zwangerschapshypertensie, vroeggeboorte,
een laag geboortegewicht, zwangerschapsvergiftiging en effecten op het zenuwstelsel zoals
autisme.” En ze laat in haar rapport zien dat
er gewoon heldere normen zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie, geen 'schone lucht'normen, maar normen voor 'acceptabele vervuilde lucht'.
Na uitstel voor Nederland - andere landen voldeden in 2010 aan deze normen - zouden we
in 2015 de normen voor stikstofdioxide en fijnstof moeten halen.

Een analyse van de sluiproute problematiek Stationsbuurt/Schilderswijk/
Transvaal.
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Maar nee dus. Onze eigen Hoefkade blijkt de
topscoorder van Nederland met een gemiddelde van 46 microgram stikstof in 2015. En zowel de stad als de rijksoverheid hebben het
laten afweten. Op vieze vrachtauto's wordt
zichtbaar niet gecontroleerd; die staan nog
steeds met een ronkende motor te laden en
lossen op de Hoefkade.
Blijven klagen
Is er hoop? Ja er is hoop, maar niet omdat er
streng gestuurd wordt op schonere lucht.
Maar wel omdat de Stationsbuurt er duidelijk
genoeg van heeft. Om dit artikel te schrijven,
raadpleeg ik Joke Komen die aanwezig was bij
het laatste Leefbaarheidsoverleg op 1 juni, in
de Jan Ligthartschool. Ze vertelt direct dat er
in het overleg zo ongelooflijk veel vragen en
opmerkingen en discussies waren over het
straatmilieu, de lucht, de verkeersbewegingen.
In het verslag van dat laatste Leefbaarheidsoverleg (te vinden op www.buurtstation.nl/
overleg.html) lees je de grote irritatie van de
buurt. De Haagse Stads Partij is te gast: Gerwin Vulpen geeft zijn toelichting op de plannen
van de HSP om op stadsniveau verbeteringen
aan te brengen aan de verkeerssituatie en
luchtkwaliteit. En 'de gemeente' bij monde van
Justin
Lieffering Groen- en wegbeheerder Stationsbuurt) laat weten dat in het kader van de plannen Loper Oude Centrum, over twee jaar zodanige aanpassingen gedaan worden dat er op de
Hoefkade en de Parallelweg 70% minder verkeer zal rijden. Het lijkt te mooi om waar te
zijn. Gaat twee jaar geduld echt die schone
buurt opleveren, met alleen bestemmingsverkeer?
Dat zullen overigens geen rustige twee jaar
zijn, want er vinden in die periode nogal wat
werkzaamheden rond het Stationsplein plaats,
met bouwplaatsen en aanpassingen van tramrails en tramhaltes. Actief blijven klagen - via
welke weg, als Stichting Buurtstation gaat
stoppen? - en de politiek actief betrekken bij
deze mooie gemixte Haagse buurt, lijkt de enige remedie voor de Stationsbuurt om aan een
leefbare buurt te werken.
Madeleine Steigenga

De wegen alleen voor bestemmingsverkeer door het door'knippen'
van doorgaande routes .

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR JULI 2016

Haagse Culturele Parade & Festival
The Hague Cultural Parade & Festival (THCP&F)
De Haagse Culturele Parade & Festival
bestaat al zes jaar en werd dit jaar
voor de eerste keer op het Huijgenspark gehouden op zaterdag 4 juni met
het thema ’solidariteit’.
Een keer per jaar trekken verschillende in Den Haag woonachtige culturen
uit vier continenten (Amerikanen, Aziaten, Europeanen en Afrikanen) hun
beste traditionele kleding uit de kast,
gaan vrolijk, gezellig met muziek en
dans door het centrum van Den Haag.
Er was voor iedereen wat te beleven.

Live muziek van verschillende culturele groepen, marktkramen, diverse lekkere eettentjes en kindervermaak.
Agnes Kamstra en Nathalie Mercera
presenteerden op het podium de diverse sprekers en groepen, waaronder
jeugdombudsman en ex-wethouder
van Den Haag Bert van Alphen, wethouder Rabin Baldewsingh en de voorzitter van ons Buurtstation Harrie
Kampf. Daarna trok de stoet door de
straten van Den Haag.

Harrie Kampf van Buurtstation spreekt deelnemers en publiek toe.

De gezellige markt in het park.

De deelnemers luisteren naar de sprekers.

Danseressen met Caribische en Zuid-Amerikaanse roots.

Dansend lopen in prachtige traditionele kleding.

Dansgroep Nipah met culturele attributen van Nederland.

Een oorspronkelijke Australiër.

Bij de informatiestand van het Buurtstation waren de
tassen met kunstwerken van Bob Bonies erg gewild.
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Duizend tinten grijs:
Vincent van Gogh in Den Haag
Wist u dat Vincent van Gogh zeven jaar in
Den Haag heeft gewoond?
Hij was in die jaren kunsthandelaar en
beginnend kunstenaar.
Over zijn Haagse periode is nu een tentoonstelling te zien in het Jan van Goyenhuis op de Dunne Bierkade.
De tentoonstelling toont op grote banieren het werk en de brieven van
Van Gogh die met de directe omgeving te maken hebben. Het Jan van
Goyenhuis is voor deze gelegenheid tot een galerie en expositieruimte
omgetoverd. Passend, omdat Jan van Goyen, de wereldberoemde schilder uit de Gouden Eeuw, ook (kunst)handelaar was.

‘Nextdoor’: de lokale
variant van Facebook
Het ‘sociale medium voor lokaal gebruik’ Nextdoor gaat als een lopend
vuurtje door de Stationsbuurt. Iedere dag melden nieuwe leden zich
aan voor Nextdoor. Inmiddels heeft de afdeling ‘Huygenspark-Noord’,
waar het grootste deel van de Stationsbuurt onder valt, al meer dan
140 leden.

Den Haag door Van Gogh uitgelicht
Van Gogh liet in Den Haag, als één van de weinige kunstenaars, ook de
keerzijde van de industriële revolutie zien. Hij was daarmee een pionier
in Nederland. Van Gogh gaf een realistisch beeld van de enorme sociale
onderklasse in Den Haag, die ongeschoold, slecht gevoed en slecht behuisd was. De stad werd geteisterd door luchtverontreiniging.

Wat is Nextdoor?
Het is een sociaal medium die voor de wijk- en buurtgemeenschappen
is bedoeld. Het biedt de gebruiker de mogelijkheid om buurt- en wijkgenoten te leren kennen, informatie te delen en boodschappen uit te
wisselen. Nextdoor beoogt hiermee ook de onderlinge band te versterken. Politici en buurtwerkers praten dan over de ‘sociale cohesie’ van
een buurt en ‘community building’. Mensen die lid zijn van Nextdoor
kunnen een persoonlijk profiel aanmaken met een foto en ‘life style’informatie. Op een grafische plattegrond wordt met groene en rode
stippen visueel gemaakt wie wel en (nog) geen lid is.

Kleurgebruik
Het kleurgebruik van Vincent
van Gogh sluit in de Haagse
periode aan bij dat van de
Haagse School. Van Gogh
schrijft in Den Haag aan zijn
broer: ’duizende verschillen-

Wat levert Nextdoor op?
Als lid van Nextdoor ontvang ikzelf dagelijks meldingen over de meest
uiteenlopende activiteiten: bijvoorbeeld de datum van het Leefbaarheidsoverleg Buurtstation, een link naar een onderzoek over de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit in de wijk, en persoonlijke oproepen
zoals ‘caviahok te koop’, ‘sleutelbos gevonden’ en ‘wie kan een huisarts aanbevelen’?

de grijzen want er is haast
geen kleur die niet een grijs
is: roodgrijs, geelgrijs,
groengrijs, blaauwgrijs.
Daar komt de heele kleurmenging op neer.’ (26 juli 1882)

Tot en met september 2016 is de tentoonstelling met aanvullende kunstwerken te zien in het Jan van Goyenhuis.
Meer informatie:
 www.vincentvangoghexperience.com
 Jan van Goyenhuis, Dunne Bierkade 16a Den Haag
 open: vrijdag, zaterdag en zondag 13.30 - 17.00 uur (voor groepen
op alle dagen van de week)

Nextdoor levert waardevolle en nuttige informatie op wijkniveau en
draagt daarmee ongetwijfeld bij aan het onderlinge ‘wij-gevoel’ van
de buurt. En via ‘mijn instellingen’ houdt de gebruiker zelf de regie
over de meldingen en push-berichten. Wel zo handig in deze digitale
wereld met een overkill aan informatie, want de inbox kan aardig vollopen met meldingen op zomaar een willekeurige dag....
Aanmelden bij Nextdoor
Nextdoor is vindbaar via www.nextdoor.nl. Een inlogaccount is nodig
om te kunnen communiceren. Met een Facebook-profiel is het ook
mogelijk om in te loggen. Nextdoor is vanzelfsprekend beschikbaar als
APPlicatie voor de mobiele telefoon, en eenvoudig via Play- en App
Store te downloaden voor Android en iPhone.

 entree: € 6,50 incl. koffie en kruidkoek. Of u betaalt € 10,- en krijgt
er een wandelboekje bij dat u langs locaties voert die met Van Gogh
te maken hebben.

Oranjeplein
vrijdag 8 juli
Vorig jaar vond op het Oranjeplein voor het eerst een Open Podium
plaats. Artiesten konden gebruik maken van een professionele podium
en geluidsinstallatie om hun talenten te laten zien. Deelname was geheel kosteloos. Er hadden zich zoveel artiesten aangemeld vorig jaar
dat de organisatie twee dagen had gereserveerd voor het evenement
dit jaar. Ook dit jaar hebben zich veel artiesten aangemeld.
De organisatie is nog druk bezig met het programma.
Meer actueel nieuws hieromtrent vindt u op de website van de
bewonersorganisatie: www.buurtstation.nl
Met vriendelijke groet,
Open Podium
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Rob Govers

Jazz in de Gracht is een supergezellig muziekfestival in de binnenstad
van Den Haag. Op en rond het water langs de Bierkade, Dunne Bierkade, het Groenewegje en de Veenkade geven tientallen jazzartiesten
gratis concerten vanaf boten en drijvende podia.
Tijdens het muziekevenement kun je bij de verschillende cafés en r
estaurants aan de kades genieten van een hapje en een drankje.
Ook zal er een groot aantal foodtrucks staan op de Bierkade waar
allerlei culinaire lekkernijen te halen zijn. Zonder twijfel het gezelligste
jazzfestival van Nederland!
Locaties Jazz in de gracht
Festival Jazz in de gracht vindt plaats op twee locaties in de Haagse
binnenstad: rond de Dunne Bierkade in de Stationsbuurt
(hoofdlocatie) en aan de Veenkade naast de Paleistuin. Aan de Dunne
Bierkade en het Groenewegje zijn er zes haltes waar de muzikanten
spelen, en op de Bierkade bevinden zich twee podia. Hier zullen ook
diverse foodtrucks staan met culinaire lekkernijen. Bij de Veenkade
ligt een podium in de gracht en geniet je vanaf de terrasboten en de
kade van de concerten.

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR JULI 2016

Nieuwe horeca op het nieuwe brede deel van de Stationsweg
Etentje bij Ourika
Op het brede deel van de Stationsweg staan de
terrasmeubels nu buiten. Met het zonnetje erbij is dat het feestelijke gezicht waar we jaren
op gewacht hebben.
We gebruikten het vieren van een verjaardag
om het nieuwe Marokkaanse restaurant Ourika
te (be-)proeven. Als ik een paar dagen van te
voren naar binnen ga om te reserveren, worden we al vrolijk gegroet door Constance, die
met een paar bekende Haagse heren op het
terras rond de tafel zit, met daarop een grote
feestelijke geciseleerde pot thee. Het reserveren voor een grotere groep bleek geen overbodige luxe, het was de hele avond druk in Ourika. Naast ons was er nog een grote
'meidengroep' in het restaurant en alle kleine
tafels voor één tot vier personen waren doorlopend vol. In een aparte ruimte is er een
'familieruimte' die kennelijk voor grotere groepen is ingericht. Ik besloot daar de volgende
keer naar te vragen, de zachte banken in die
ruimte zien er aantrekkelijk uit voor een gezellige lange zit.

toiletdeur kunstig weggewerkt.

De inrichting heeft een heel persoonlijk element: een wandschildering die uitmondt in een
sier-watertje.
Dit kunstwerk is geïnspireerd op het plaatsje
Ourika, de naamgever van het restaurant, een
plaatsje 60 kilometer buiten Marrakech, waar
prachtige watervallen uitmonden in verschillende rivieren en beekjes. De vele kleine restaurantjes langs de rivier zetten bij laagwater
hun tafeltjes in het water, zodat je al pootjebadend je tajine opgediend krijgt.
Maar wij houden de voeten droog en bestellen
verschillende gerechten, om zo veel mogelijk
te proeven met het oog op u, onze lezers. We
waren bij het reserveren gewaarschuwd dat er
geen alcohol wordt geschonken, de borrel
vooraf hadden we thuis genoten. Naast de frisdranken kon er zoete Marokkaanse muntthee ook in zo'n mooie theepot voor vier personen of ongezoete 'Hollandse' muntthee gekozen
worden, met apart de honing erbij.
Als voorgerecht voor ons zessen bestelden we
een Ourika’s special: een schotel Arabische
mezze, eigenlijk een hoofdgerecht voor drie
personen. Er kwam een hoog opgemaakte ronde schotel met een aantal soorten vlees en
garnalen, gegrild op platte stokjes met sausjes
erbij, frites, gebakken aardappels en couscoussalade. Het samen van dezelfde schaal eten
was erg gezellig. Vooral de kefta, rundergehakt, werd erg lekker gevonden. Omdat we de
hoeveelheid wat onderschat hadden, kozen
twee tafelgenoten hierna een salade als hoofdgerecht. Ook de porties van de couscoussalade
en de salade marocaine waren ruim. De rest
van het gezelschap heeft de verschillende tajines geproefd en de couscousschotel met lamsvlees. We beoordeelden unaniem dat alles erg
lekker was. Heel erg in de smaak vielen de
'holle' frites en de gebakken aardappels. Die
laatste werden als perfect beoordeeld. U moet
zich de Spaanse patatas bravas voorstellen,
zo'n gebakken stukje aardappel die aan de buitenkant krokant-maar-niet-té is, en van binnen
heerlijk smeuïg zacht.

De bediening werkte in een bewonderenswaardig hoog tempo, de wisselingen aan de tafels
om ons heen gingen razend snel.
Hoewel het dinertijd was, bestelden veel mensen snelle lunchgerechten - wrap, broodje,
panini, loempia's – en ook die zagen er allemaal aantrekkelijk uit.

couscous lam
De prijzen van de lunchgerechten zijn tussen 5
en 7,5 euro; van de hoofdgerechten tussen
14,50 en 17,50 euro.
Restaurant Ourika met haar gastvrije en voortvarende bediening is een aanwinst voor de
Stationsweg.
Madeleine Steigenga
foto's Josefine van Vugt

Pizza en Pasta

Mr Ribs

Dönerrestaurant Has

In het rijtje nieuwe horeca op het brede deel
van de Stationsweg hoort ook Pizza & Pasta
thuis. Als opvolger van Pinokio is het alweer de
tweede pizzeria in korte tijd in hetzelfde pand.
Het interieur is donkerder en antracieter en
minder rood en groen dan voorheen, maar
voor de rest is veel hetzelfde. Er is ruime gelegenheid om ter plekke te eten. Degenen die er
zitten zijn mensen die hun bestelling afhalen of
bezorgers wachtend op hun volgende order. Als
enige zit ik er sur place met een three cheese
pizza waar niets mis mee is en een weids uitzicht over het restaurant en de Stationsweg.
Voor buurtgenoten die niet een romantisch diner voor twee op het oog hebben, maar zin
hebben in een snelle pasta of pizza is Pizza &
Pasta een prima adres.
Vries Kool

Bij Mr Ribs draait alles om spare ribs. Je
kiest voor hot of zoet, en hebt vervolgens
schotels in allerlei varianten om je keuze
verder te verfijnen. Met bijvoorbeeld
champignons en kaas, of met een gegrilde
maiskolf met honing (aanrader!). Natuurlijk standaard met friet en salade. Het
vlees is 100% halal en de ribbetjes glijden
zo van het bot af. En wie even iets anders
wil, kiest voor vis, kip of iets anders van
de grill. Mr Ribs heeft regelmatig acties,
bijvoorbeeld onbeperkt spare ribs eten
voor twee personen of een gratis kindermenu. De aankleding geeft Mr Ribs een
beetje een ‘western’-sfeer, stoer en toch
warm. De bediening is enthousiast en behulpzaam.
Annemarijke Jolmers

Op het brede deel van de Stationsweg zit sinds
kort een Dönertent; een goede reden om eventjes
langs te gaan. Dönerrestaurant Has ziet er van binnen modern uit. Ik ging erheen, omdat ik een deal
had met mijn vader: ik döner en hij een stukje in
de krant. Ik bestelde een Dönermenu: Döner, friet
en frisdrank. Döner is stukjes schapenvlees van
het spit met verscheidene groenten erbij in een
broodje. We bestelden het bij een aardige en grappige meneer die alle bestellingen van meerdere
mensen moest onthouden. Dat was wel knap, want
er waren wel acht mensen die wilden bestellen. Het
eten was er snel en het was heel lekker. Je kan er
ook heen als je vegetariër bent, want de broodjes
falafel (gemaakt van kikkererwten) zijn vegetarisch. Voor ieder wat wils dus.
Jonas Kool
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Met het handhavingsteam de wijk in

“Je kan dit werk niet uit een boekje leren”
Hollands Spoor is altijd nieuwsgierig naar de
belevenissen van professionals die in onze
buurt werken. Ditmaal liep onze redacteur mee
met handhavers Daisy de Lima en Armando
van Evert, die namens de gemeente werken
aan de verbetering van de leefbaarheid van
onze wijk.
Om half negen mag ik me melden bij politiebureau De Heemstraat, waar het handhavingsteam voor de Transvaal, de Schilderswijk, de
Rivierenbuurt en de Stationsbuurt inhuist.
Daisy en Armando hebben er met hun vroege
dienst dan al een uur opzitten. De werkvloer
van het politiebureau is verboden gebied voor
gewone burgers. Daarom maken we kennis in
een kamertje waar je normaal aangifte moet
doen. Na een korte introductie nemen we de
auto voor een ritje door de wijk.
Wat een handhaver zoal doet
Terwijl Armando de auto bestuurt, legt Daisy
vanaf de achterbank de basics uit: "Wij zijn er
voor de leefbaarheid van de wijk. Waar we ons
mee bezighouden is heel breed: huisvuil op
straat, hondenpoep, parkeeroverlast, signaleren van defect straatmeubilair, overlast van
zwervers, horecavergunningen, uitstallingen
van winkels, weesfietsen en alle onderwerpen
waar een plaatselijke verordening over is.
Met ongeveer twaalf mensen zijn we dagelijks
op straat tussen 7.30 en 22.00 uur. Er is bijna
onbeperkt werk, maar we richten ons op de
actuele problemen die we tegenkomen en op
de prioriteiten van de gemeente. Momenteel
zijn dat het hondenbeleid, parkeerexcessen en
overlast door afval. Daarnaast gaan we aan de
slag met klachten die bewoners doorgeven;
dat kan van alles zijn. Om te handhaven hebben we tegenwoordig best veel bevoegdheden.
Veel mensen weten dat niet, maar we zijn buitengewoon opsporingsambtenaar en we zijn
door de gemeente Den Haag aangewezen als
toezichthouder. Dan kunnen we bijvoorbeeld
controleren of wordt voldaan aan vergunningsvoorwaarden. We mogen bekeuringen uitschrijven, mensen aanhouden en als de situatie daar aanleiding toe geeft mogen we gepast
geweld gebruiken. We hebben daar ook allemaal opleidingen voor gevolgd. Het verschil
met de politie is dat wij mogen aanhouden en
handboeien mogen gebruiken, maar niet mogen transporteren.
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Als we iemand hebben aangehouden, moet een
eenheid van de politie komen om de betreffende persoon mee te nemen naar het bureau.
De samenwerking met de politie is heel belangrijk voor ons. We zitten nu in een gebouw
samen met de politie en we hebben ook overleg met de wijkagent over problemen die we
zien en speerpunten die we gaan aanpakken.
Het vak van handhaver is in de loop van de tijd
steeds professioneler geworden."
Omgaan met weerstand
Zo komt het gesprek vanzelf op een veelbesproken onderwerp onder handhavers: weerstand. Op de vraag of ze wel eens iets op dat
terrein hebben meegemaakt knikken Daisy en
Armando allebei heel stellig. Woorden met een
K, spugen, duwen en trekken en slaan; elke
handhaver heeft er op zijn tijd wel eens mee te
maken. Met mijn kantoorbaan weet ik niet wat
dat met je doet en hoe je ermee omgaat.
Armando: " Wij moeten meer praten dan de
politie. Burgers weten van de politie wat ze
mogen en bij ons weten ze dat vaak niet.
Met praten proberen we te zorgen dat het niet
escaleert. Door te spiegelen hoe iemand die
boos wordt op je overkomt, lukt het negen van
de tien keer om mensen rustig te krijgen,
maar soms lukt het niet." "Je houding als
handhaver is heel belangrijk", vult Daisy aan.
"Je hebt een uniform aan en als jij zegt dat iets
rood is, dan is het in principe rood, maar tegelijk moet je altijd beseffen dat je niet meer
bent dan een ander en van mens tot mens
praat. Anders roep je de problemen over jezelf
af. Ik doe dit werk nu vijf jaar. In het begin
vond ik het moeilijk om de balans te vinden.
Je kan dat niet uit een boekje leren. Je moet
echt in het diepe en meters maken; straatervaring opdoen. De negatieve dingen horen erbij, maken het werk soms ook een beetje
spannend. Dat mensen geïrriteerd kunnen
worden na het krijgen van een bekeuring kan
ik begrijpen. Het is nooit leuk om een bekeuring te krijgen, maar er is een grens. Deze
grens geef ik persoonlijk ook duidelijk aan."
Rondje door de Stationsbuurt
Ondertussen zijn we zigzaggend door de Schilderswijk bij de Stationsbuurt aangekomen.
Bij het Oranjeplein valt het aantal weesfietsen
op ("Daar moeten we binnenkort een keer wat
aan doen") en kijken we of een mevrouw haar
hond netjes uitlaat. Als mensen je
zien, gaan ze zich vanzelf al netter
gedragen, zeggen Armando en
Daisy. We rijden over het parkeerterrein bij de Slijpmolen, waar
auto's of aanhangers soms maanden liggen te verstoffen.
De Stationsweg ligt er mooi bij
inclusief de hoek met de Repelaerstraat, die ook bij de handhavers
bekend staat als plek waar men
veel afval naast de ondergrondse
containers dumpt. Het is uit handhavingsoogpunt een lastig aan te
pakken probleem, omdat bekeuren bijna alleen mogelijk is bij heterdaad. "Mensen moeten weten
dat het stinkt, ongedierte aantrekt
en gewoon niet mag, maar ze
doen het soms toch."

Ook bij het Huijgenspark kijken we weer even
naar het uitlaten van de honden. Vlak voor het
Rijswijkseplein stoppen we naast een dubbel
geparkeerde auto die het verkeer nogal hindert. Het is de diëtiste van de huisartsenpraktijk met haast. Armando praat even met haar
dat het niet de bedoeling is, waarna ze verontschuldigend lacht en snel wegrijdt.
De zwervers wekken
We rijden de buurt uit en via de Rivierenbuurt
komen we bij de Ammunitiehaven, waar Daisy
en Armando kijken op een plek waar vaak daklozen overnachten. We gaan de zwervers wekken, zoals ze het zelf noemen. Van de drie vuile matrassen die er liggen wordt er eentje beslapen. Omdat de man zijn shawl niet voor zijn
mond weg wil halen, is hij moeilijk verstaanbaar. Na wat heen en weer gepraat noemt hij
zijn burgerservicenummer op bij wijze van
identificatie. Daisy en Armando proberen met
hem in contact te komen, wat niet erg wil lukken bij deze meneer. Daisy zegt achteraf als
we weer terugrijden naar het bureau: "De
meeste zwervers maken geen problemen.
Ze willen geen gedoe. Meestal praten ze gewoon tegen je. Tegelijk geven ze vaak wel
overlast en hebben ze vaak issues met drugs
of drank. Op straat slapen hoeft in principe
niet, want iedereen kan onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgen en overnachten
voor twee euro bij de Kesslerstichting. Maar
veel van deze mensen geven het geld dat ze
hebben meteen uit aan drank of drugs en kunnen of willen hun problemen niet oplossen.
Het is lastig, maar uiteindelijk begint het ermee dat ze het zelf moeten willen."
Na anderhalf uur eindigt de reis, waar hij begon: bureau De Heemstraat. Voor Daisy en
Armando is het pauze. Ik spring op mijn fiets
naar mijn kantoorbaan, waar ik nooit woorden
met een K hoor.
Vries Kool
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Nieuws van de Jan Ligthartschool
De schooltuintjes staan in bloei!
De sla groeit als kool en binnenkort is het tijd
om te oogsten. De leerlingen bewaken de sla
goed en hongerige slakken worden verplaatst
van de groentebakken naar de bloemenbakken. De leerlingen hebben er nu al zin om nog
meer te kunnen verbouwen in de schooltuinen
die op het Oranjeplein zullen komen. Deze
tuintjes zijn georganiseerd in samenwerking
met de buurtvereniging, Prinses Ireneschool
en het Haagse Hopje.

Schaakmat en geslaagd!
Na het schaaktoernooi op de Jan Ligthartschool ontvingen de kinderen het zogeheten
“Piondiploma” bij schaaktrainer Jean Paul
Drenth via de Nederlandse Schaakbond. Volgend jaar gaan ze trainen voor het
“Torendiploma”.

Koninklijke sportdag in Oranjehal op 22 april

Directeur Christine Leender, schaakmeester
Jean Paul en Drenth en de geslaagden.
Women on the move tijdens Stadsspelen Den
Haag in sporthal Oranjeplein

Leren tuinieren doe je zo, onder leiding van
natuurdocent Richard Wardenaar.

Leerlingen beschermen hun oogst tegen slakken en geven de slakken een nieuw plekje om
daar lekker te kunnen eten.

De Jan Ligthartschool bedankt alle vrijwilligers
van het Haagse Hopje, Go Hard Drumband en
alle ouders die deze Koninklijke sportdag in
Sporthal Oranjeplein mede tot een succes hebben gebracht.

Vanaf september 2016 kunnen vrouwen (18
jaar en ouder) heerlijk dicht bij huis sporten in
sporthal Oranjeplein (Slicherstraat 11). Elke
woensdag tussen 9:00 en 10:00 uur.
Drie proeflessen in sporthal Oranjeplein goed
bezocht. Wil je je alvast aanmelden of meer
weten stuur dan een mailtje naar:
info@janligthartschool.nl
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Wijkcentrum
Parada heeft een
´Kast van Lotje´

Wijkcentrum Parada,
Van Limburg Stirumstraat 280
T 06 433 95205, T 06 433 95202

Op donderdag 26 mei werd in wijkcentrum Parada de vijfde ‘Kast
van Lotje´ in Den Haag feestelijk geopend. De ´Kast van Lotje´
is een paarse kledingkast waar je spullen kan inleveren voor kinderen in arme gezinnen.
De kast wordt gevuld door mensen die goederen over hebben.
Het doel is:
1. Mensen met een laag inkomen, incidenteel, ondersteunen door
kleding en andere materialen ter beschikking te stellen.
2. Hergebruik van materialen: de kast wordt gevuld met goede
tweedehands kinderkleding - schoenen, boekjes, klein speelgoed etc.
3. Stimuleren van ontmoeting tussen mensen uit verschillende
wijken. Goederen worden zelf door mensen naar de kast gebracht.
4. Daarnaast organiseert de Stichting Lotje ook koffie-ochtenden
in verschillende locaties om kleding aan te nemen.
Elke kast wordt beheerd door een vrijwilliger van Stichting Lotje.
Deze staat in contact met een vrijwilliger op de locatie waar de
kast staat. Het Buurtcentrum staat in contact met gezinnen die
het even moeilijk hebben en soms iets extra’s kunnen gebruiken.
Doelstelling Stichting Lotje
Stichting Lotje ondersteunt kleinschalige initiatieven en projecten
voor hulp aan kinderen in Den Haag en omstreken die zich in een
noodsituatie bevinden. Stichting Lotje biedt hulp in de vorm van
een eenmalige bijdrage, klein of groot, die echt een verschil
maakt voor het kind.
Deze bijdrage kan financieel zijn, of afhankelijk van de situatie, in
de vorm van hulpgoederen zoals kleding, schoenen, boekjes, of
waar op dat moment dringend behoefte aan is. Aanvragen lopen
via professionele hulpverleners.
Naast aanvragen, initieert Stichting Lotje soms zelf projecten
waar deze groep kinderen bij gebaat is. Te denken valt aan een
extraatje tijdens de feestdagen, aankoop van kinderspullen voor
de voedselbank, of handschoenen voor bij de naschoolse opvang
etc.
Meer informatie
 Doneren via rekeningnummer NL50 ABNA 044.54.09.304.
Uw bijdrage komt direct ten goede aan kinderen die het hard
nodig hebben. Stichting Lotje is in het bezit van een ANBIstatus.
 Mailen via info@stichtinglotje.nl
 Internet: www.stichtinglotje.nl
en https://www.facebook.com/Stichtinglotje/

Vrijwilligers en mantelzorgers
kunnen ook in 2016 cadeau
uitzoeken in de webwinkel
De belangeloze inzet door vrijwilligers en mantelzorgers is bijzonder,
vindt de gemeente Den Haag. Zij doen belangrijk werk en dat verdient
een waardering. Als dank voor hun inzet mogen alle Haagse vrijwilligers en mantelzorgers óók in 2016 een cadeau uitkiezen in de webwinkels die de gemeente speciaal voor hen heeft geopend.
Via deze webwinkels kunnen mantelzorgers en vrijwilligers met hun
webwinkel-tegoed een voor hen persoonlijk passende vorm van waardering kiezen. Het tegoed kan aan meerdere cadeaus worden besteed.
Wat zit er in de webwinkel?
De webwinkel is gevuld met een enorme keuze aan cadeaus. Zo kun je
bijvoorbeeld kiezen voor een dagje naar Madurodam, of voor een voucher van Rituals, Dille & Kamille of Oil & Vinegar. Je kunt er ook voor
kiezen om naar de bioscoop te gaan of te gaan zwemmen in een van
de Haagse zwembaden.
Een greep uit het aanbod: een wedstrijd van ADO Den Haag, schaat-

sen of skiën in De Uithof, Sea Life Scheveningen, Omniversum, overnachting Crowne Plaza, film Pathé, Mauritshuis, Koninklijke Schouwburg, Haagse zwembaden, vouchers van Dille & Kamille, Rituals en Oil
& Vinegar, digitale weegschaal, tegoed HTM, 3-gangen menu
Humphrey’s, Madurodam, Stomerij Palthe, Mathijs Maaltijdbox.
Mantelzorgers kunnen zich registreren en hun waardering uitkiezen op
www.denhaagmantelzorg.nl/webwinkel
Vrijwilligers kunnen zich registreren en hun waardering uitkiezen op
www.denhaagdoet.nl/webwinkel.
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Tussen Spoor en Stad
Vrij willig
Ze zeggen dat er hier behoefte is aan vrijwilligers.
Ja hoor, als er twee dingen niet samen
gaan, zijn het wel werk en vrijwillig.
Werk heb ik niet meer en dat is niet vrijwillig maar permanent. En daar gaat een hoop
tijd in zitten.
Maar het Buurtstation heeft dus hard mensen nodig die vrijwillig willen meedenken
en werken in onze buurt. Bijvoorbeeld om
dingen in de buurt of het park te organiseren. Of zich in te zetten voor leefbaarheid
en veiligheid. Of om stukkies te schrijven
voor de wijkkrant of van alles te repareren
in de Repairshop. Of, nou ja, alles wat je
zelf zou willen in de wijk. Eigenlijk allemaal
dingen die vroeger echte banen waren.
Daar betaal ik toch belasting voor, dat ze
dat voor me doen? Straks moet ik ook nog
mijn eigen vuilnis op gaan halen en de
poep van mijn hond opruimen.
Waar hebben we dat Buurtstation nou
helemaal voor nodig? Gemeente, woningbouw en andere hoge heren weten echt
wel wat goed voor ons is, daar hoeven ze
niet met ons over te overleggen. En die activiteiten? Nou, ik vermaak me best zonder
ze, zet mij maar met een pilsje bij de tv,
meer is niet nodig.
Iedereen die wel iets wil organiseren kan
zelf wel voor subsidie, coördinatie, publiciteit enzo zorgen toch? Moet je natuurlijk
wel een rechtspersoon worden die de bewoners vertegenwoordigt, anders heb je
geen poot om op te staan in de bureaucratie. Maar wat hebben we aan al dat gedoe
in de wijk? Laat iedereen lekker naar zijn
mobieltje staren, die sociale media waarmee je alles kan behalve sociaal zijn.
En dan hebben we nog dit krantje, dat
wordt ook gemaakt door vrijwilligers, maar
kan niet gedrukt worden zonder subsidie
via het Buurtstation. Nou en? Kranten hebben we zat op internet en soms weet de
Posthoorn nog de brievenbus te vinden.
Ik zeg altijd maar, als iets niet gedaan
wordt, is er blijkbaar geen behoefte aan.
Dus als niemand iets doet, is het ook niet
nodig. Maak je niet druk!
Wel jammer, als de krant verdwijnt kan ik
hier meteen niets meer laten schrijven.
Misschien heb ik nog wel wat leuke
ideetjes.
Neem nou verkeersveiligheid; is toch
simpel opgelost. Alles tussen station en
Javastraat verkeersvrij maken op beroepsverkeer na. Met bootjes van de Ooievaart
als openbaar vervoer.

Koos Spoor heeft zo zijn eigen kritische
kijk op deze krant en de gebeurtenissen in
de Stationsbuurt.
Hij woont al zijn hele leven in Den Haag,
waarvan zo’n 20 jaar in onze wijk en hij
schijnt een verre neef van Haagse Harrie
te zijn. Hij is niet geïnteresseerd in politiek
en zwalkt van links naar rechts of omgekeerd. Wel was hij ooit lid van de Tegenpartij.
Omdat hij wat moeite heeft met schrijven,
worden zijn gedachten opgeschreven
door ons redactielid Gary v.d. Heemst.

Maar dan moet ook iedereen fietsles krijgen, niet alleen vrouwen met een nietNederlandse afkomst (of hoe je dat ook
mag zeggen tegenwoordig), zodat we weer
weten dat rechts voorrang heeft, de stoep
voor voetgangers is en je moet stoppen
voor zebragebruikers.
En zijn we ineens een beschermd stadsgezicht. Nou, dat stadsgezicht heb ik al, krijg
je vanzelf van alle filerijdend verkeer als je
op een terrasje zit te bakken. Maar beschermd? Dan moet er toch meer blauw
achter de computer vandaan weer de
straat op. Misschien een burgerwacht. Of
dat handhavingteam. Is wel wat voor mij.
Kan ik als echte Nederlander zeggen:
“Ik zal handhaven.”
Ben nog even bij die Culturele Parade wezen kijken. Geweldig hoeveel verschillende
mensen hier wonen. En eindelijk zien we
iedereen zoals ze echt zijn, in hun eigen
kleding en met hun eigen temperament.
Waarom lopen we niet altijd zo op straat?
Is toch een stuk vrolijker. Wel schrikken als
we die Nederlandse meiden vergelijken
met die uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Dan
zijn we hier, in tegenstelling tot wat we
normaal denken, toch wel heel erg stijf en
preuts.
Ik ga toch eens bij dat Buurtstation langs,
geeft wat afleiding en misschien loopt er
wel wat leuks tussen. Ben ik toch even
onder de mensen.
Je mag tenslotte niet klagen dat er niets
gebeurt als je zelf niets doet.
Goeie zomer,
Koos Spoor
PS
Nou moet ik toch wel iets bekennen. We
hadden wat jaren geleden een paar parkieten en dat werden er steeds meer. Net konijnen, maar dan niet eetbaar. Op een gegeven moment hadden we een balkon vol,
met gaas er om heen. En een lawaai dat ze
maakten. Tot ik er genoeg van kreeg en ze
de vrijheid heb gegeven. Ik zie ze nog wel
eens vrolijk vliegen in het park. Leuk toch?

Buurtcolumn

Een veilige buurt
“Een leuk huis, maar voel je je ook veilig in deze buurt?”,
aldus een oude vriendin die onlangs met haar gezin op
bezoek was. Mijn antwoord op haar vraag was ja (als in
”ja, hoezo?”). Hoewel ik nooit echt bij deze vraag had stil
gestaan intrigeerde hij me in toenemende mate. Is het
hier veilig? Voel ik me veilig? Hoe veilig moet het zijn?
De simpelste vragen zijn zoals altijd het ingewikkeldst.
Om te beginnen ging ik op zoek naar cijfers. Mijn oude
vriendin woont in een gemiddelde woonwijk in een middelgrote stad buiten de Randstad met veel dezelfde huizen, een winkelcentrum en weinig vertier. Ik heb er niet
heel veel tijd aan besteed, maar de criminaliteitscijfers
van haar gemiddelde woonwijk verschillen zo op het oog
niet heel erg van de Stationsbuurt en zijn in beide wijken
de afgelopen jaren wat verbeterd. De opmerking van
mijn oude vriendin spoort dus met wat steeds weer uit
onderzoek blijkt: Nederland wordt veiliger, maar Nederlanders voelen zich onveiliger. Preciezer gezegd: het aantal delicten daalt, maar mensen hebben het idee dat het
er steeds meer worden. Niemand die het gelooft, maar
de gevangenissen in Nederland worden ondanks de
trend van strenger straffen al jaren leger en leger.
Hoe het kan dat gevoelens niet aansluiten op de feiten?
Om te beginnen door Twitter, Dumpert en Teletekst, al
naar gelang leeftijd en interesse.
Daarnaast bepaalt wat je zelf meemaakt je gevoel.
Een landing van een traumaheli op het Oranjeplein vestigt de aandacht op de verkeersveiligheid, zeker als die
eerder al ter discussie stond. Een arrestatie op klaarlichte
dag bij Hollands Spoor laat zien dat er ook in onze buurt
criminaliteit voorkomt. Dat laatste kan je een onveilig
gevoel geven. Maar als een of ander maffioos drugstype
uit Heemstede-Aerdenhout op Hollands Spoor overstapt
en aangehouden wordt als hij de taxi naar de Vogelwijk
wil nemen, is de Stationsbuurt dan onveilig of kan het
ook toeval zijn? Bovendien wordt het door die aanhouding juist veiliger en niet onveiliger, zou ik denken.
Het moment dat ik zelf mijn dagelijks terugkerende
onveiligheidsgevoel heb, is als ik naar mijn werk ga.
Al enige tijd bewaken marechaussees met volledige
wapenuitrusting daar het pand. Ik weet wel dat die
jongens en meiden bedoeld zijn voor mijn veiligheid,
maar ze geven mij het gevoel dat er elk moment iets
staat te gebeuren.
Op de vraag wat er nodig is dat ik me veilig blijf voelen in
onze wijk, hadden de hippies in de flowerpowertijd een
kernachtig antwoord: “Make love, not war!” Ik voel me
veilig als mensen lachen, kinderen spelen, pubers voor
het eerst verliefd zijn, oude mensen herinneringen ophalen, buren een praatje maken of desgewenst een potje
badminton spelen en ga zo maar door.
Wat de Stationsbuurt het veiligst maakt, zijn geen camera’s, buurtwachten of controles, maar ondernemende,
blije mensen die aardig tegen elkaar zijn en af en toe
samen iets doen.
En laat nu juist van dat soort mensen er al heel veel in de
Stationsbuurt wonen!
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Vries Kool

11

12

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR JULI 2016

