Nieuwe
opbouwwerkers

Wervelend
Huijgenspark

Carnivale is terug

Na een pauze van een jaar en vele discussies in de
gemeenteraad strijkt de Carnivale vanaf 27 december
voor de zesde keer neer in het Huijgenspark. pagina 7

Nieuwe buren op Zieken

Annika van der Weide en Alper Kavak

Marja van Tol (gemeente) en Yacintha
van Waterschoot knappen o.a. het energiehuisje in het Huijgenspark op. pag. 9

vertellen over hun werk in de Stationswijk

op pagina 8

Actieve Riet

Bewoners DGM-hof
Beheerders Boeli de Grave en Leo van Densen

Ashwin Jethoe en Josefine Martins
vertellen over het wonen in het DGM-hof
aan het Huijgenspark
pagina 4

De zogenoemde statushouders zijn er eindelijk!
Tot nu toe leefden ze met meerdere personen op
een kamer in asielcentra of opvanghuizen, tot ze eind
november een eigen huurwoning konden betrekken
in de daarvoor verbouwde panden aan het Zieken.
Hoe de nieuwe bewoners wonen en welke rol de beheerders daarbij spelen, is te lezen op pagina’s 6 en 7.
“Onderlinge verbondenheid maakt
het leven rijker.” Interview op pagina 5

Oplevering Stationsplein uitgesteld
De werkzaamheden bij station Hollands Spoor hebben vertraging opgelopen. Er is iets mis
met een mast van de trambovenleiding. Trams en verkeer worden nog tot eind februari
omgeleid.

zie
pagina 2
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Van het bestuur van
bewonersorganisatie Buurtstation
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.
Buurtstation is op maandag van
10.30 - 13.00 uur bereikbaar in
Buurthuis Parada, Van Limburg
Stirumstraat 280.
info@buurtstation.nl.
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 in 2018 uit:
Paul van Achterberg (voorzitter),
Nol Witte (voorzitter) en
Anand Ramsaroep (algemeen
bestuurslid).
Betrokken en actieve vrijwilligers
vormen de zogeheten
'kerngroep' van Buurtstation.
Iedere Stationsbuurtbewoner die
zich wil inzetten voor doelen en/
of activiteiten van het Buurtstation is van harte welkom in
deze kerngroep.
Aanmelden kan via
info@buurtstation.nl.
Leefbaarheidsoverleg
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 woning-corporaties.
Website en digitale nieuwsbrief
Actuele informatie over Stationsbuurt en Buurtstation is te
vinden op de website:
www.buurtstation.nl.
Informatie en contact:
info@buurtstation.nl .
http://twitter.com/BuurtStation
www.facebook.com/2buurtstation
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Er is weer zoveel gebeurd, waar te beginnen?
Onlangs werd bekend dat de oplevering van het Stationsplein (project
Tophalte Hollands Spoor) uitgesteld moet worden i.v.m. problemen
met de fundering van bovenleidingmasten. Echt balen! We zullen als
buurt nog wat langer moeten wachten op een nieuw Stationsplein.
De oplevering van het Stationsplein loopt op deze manier bijna naadloos over in de start van de werkzaamheden aan de Stationsweg
(project Loper Oude Centrum). De besluitvorming hierover moet nog
voor het kerstreces gaan plaatsvinden.
Woensdag 22 november vond op het politiebureau een goed bezochte
bijeenkomst plaats over een mogelijk op te richten Buurtpreventieteam
in de Stationsbuurt. De Schilderswijk en de Rivierenbuurt kennen al
een veelheid aan teams die, met korte lijntjes, politie en handhavingsteam helpen als extra ogen en oren in de buurt.
Lijkt het je leuk om actief te worden in het buurtpreventieteam?
Mail dan naar info@buurtstation.nl.
Tijdens het laatste Leefbaarheidsoverleg is een werkgroep ingesteld om
met bewoners na te gaan denken over de inrichting en het gebruik van
het Huijgenspark. Dit naar aanleiding van geconstateerde problemen
rond o.a. veiligheid en hondenpoep tijdens de bewonersbijeenkomst
van afgelopen mei. De resultaten van de werkgroep zullen in 2018
breder besproken worden in de wijk.
Bewonersorganisatie Buurtstation beschikt over een hoog eigen vermogen, meer dan nodig is in slechte tijden. Het bestuur stelt daarom ook
in 2018 een financiële bijdrage beschikbaar voor activiteiten voor en
door bewoners in de wijk. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is te vinden op de website http://www.buurtstation.nl/
Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren
aan de verdere ontwikkeling van de
Stationsbuurt? Stel je dan kandidaat als
bestuurslid van bewonersorganisatie Buurtstation.
Per 1 januari 2018 heeft Buurtstation nog
slechts drie bestuurs-leden; omdat we
streven naar een 5-koppig bestuur zijn we
op zoek naar liefst twee bestuursleden.
Heb je vragen of wil je je kandidaat stellen,
mail dan naar info@buurtstation.nl.
Namens het bestuur,
met vriendelijke groet,
Nol Witte
leefbaarheidsoverleggen voor 2018:
19:30-21:00, Bazaar of Ideas
31 januari, 28 maart, 13 juni, 19 september, 7 november

Oplevering Stationsplein uitgesteld:
extra werkzaamheden
De werkzaamheden bij station Hollands Spoor hebben op het laatste
moment toch nog vertraging opgelopen. De komende maanden rijden de
trams nog niet hun oude routes en zal het verkeer nog te maken hebben
met overlast. De Parallelweg is, ter hoogte van de Wolterbeekstraat, voor
al het autoverkeer afgesloten. Dat duurt tot eind februari.
De reden hiervoor zijn onverwachte, extra werkzaamheden aan de
fundaties waar de bovenleidingmasten op staan. De zeven masten van
het tramviaduct langs de Parallelweg moeten, met fundering en al, worden vervangen. Naar verwachting kunnen de trams eind januari/begin
februari 2018 weer op de reguliere routes rijden. Voor de reizigers betekent het dat zij langer gebruik moeten maken van de omleidingsroutes.
De bestaande paalfunderingen blijken, na het opschuiven van de sporen,
niet sterk genoeg om de trekkrachten van de nieuwe bovenleiding te
weerstaan. Het gaat hier om de betonnen funderingen van zeven bovenleidingmasten. Dit euvel is bij één mast vastgesteld.
Vanwege de hoogste veiligheidsnormen is besloten alle zeven masten
nu in één keer te vervangen.
Bevoorrading voor bedrijven kan blijven plaatsvinden doordat het weggedeelte tussen de Stationsweg en de Wolterbeekstraat, voor bestemmingsverkeer, in 2 richtingen toegankelijk is. Fietsverkeer blijft in beide
richtingen mogelijk tussen de Parallelweg en het Rijswijkseplein.
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Stationsweg in 2018 in nieuw jasje

door Annemarijke Jolmers

Aan het eind van dit jaar heeft de gemeente een paar belangrijke
stappen gezet voor de vernieuwing van de Stationsweg als
onderdeel van de ‘Loper Oude Centrum’.
We lichten de opvallende punten voor u uit.
Als alles door gaat, genieten we al in november volgend jaar
van deze vernieuwde Stationsweg.
Er is een kleine 6 miljoen euro gemoeid met de
inrichting van de Loper Oude Centrum, waar
niet alleen de Stationsweg onder valt maar ook
de Wagenstraat.
Hiervan gaat bijna 700 duizend euro naar
‘vergroening’ van de straten, oftewel meer
bomen, planten en bloemen. De bedoeling is
dat dit een mooie, prettige route wordt voor
mensen die op station HS de stad binnenkomen. En dat zij ervoor zullen kiezen om wat
langer op deze route te ´verblijven´, bijvoorbeeld op een van de zitjes of banken die zijn
gepland.
Aangepaste plannen na reacties
buurtbewoners
Voor de zomer was er een concept-ontwerp
waarop de buurt heeft kunnen reageren.
Naar aanleiding van alle reacties is het ontwerp op drie onderdelen aangepast:
1.

De bakstenen die straks in de Loper
worden gebruikt voor het wegdek, worden
doorgetrokken over de kruising met de
Veerkaden en over de kruising met de
Hoefkade. Hierdoor wordt de Loper Oude
Centrum een ononderbroken geheel.

2.

Het tweerichtingsverkeer op een gedeelte
van het Huijgenspark (tussen Stationsweg
en parkeergarage: ter hoogte van Pluis,
Fresh & Snack, Mammoet, De Overkant en
La Rana) blijft gehandhaafd.

3.

Over het plan voor een podium in het
Huijgenspark wordt nog verder gesproken
met de initiatiefnemers en de bewonersorganisatie Buurtstation. Bezorgde reacties
hebben hiertoe aanleiding gegeven.

Minder auto’s: meer ruimte om
te fietsen, lopen en zitten
De Stationsweg wordt een 30 km
-weg, gericht op bestemmingsverkeer voor de Stationsbuurt.
Hierdoor ontstaat meer ruimte
voor fietsers en voetgangers. Auto´s kunnen wel in twee richtingen blijven rijden.
Maatregelen en bundeling van verkeer op hoofdroutes
De parkeerplekken aan de meest
zonnige kant van de Stationsweg verdwijnen.
Start gepland in april 2018
In totaal verdwijnen er 79 parkeerplaatsen.
Eind november is het voorstel van BurgemeesLangs de route komen circa 200 extra fietspar- ter & Wethouders voor de Loper Oude Centrum
keerplekken. Ook komen er onder andere plan- besproken in de commissie Ruimte.
tenbakken en zitbanken.
Half december ligt het voor in de gemeenteZitgelegenheid komt er ook bij de Wagenbrug
raad: de uitkomst hiervan komt te laat om in
en op de pleintjes aan weerszijden van de
deze krant te bespreken. Als het voorstel
brug.
wordt aangenomen door de gemeenteraad,
gaat de herinrichting in april 2018 van start.
De Loper krijgt klassieke gevelverlichting en
November 2018 moet het klaar zijn. Rond die
wordt ingericht met materialen van hoge kwatijd moet er ondertussen ook al begonnen zijn
liteit. Belangrijke panden en plekken op de
aan de afsluiting voor doorgaand verkeer op
route krijgen met verlichting extra aandacht.
vier punten: de Slijpmolen, het Oranjeplein, de
Afstemming hierover zal plaatsvinden met de
Hoefkade en de Parallelweg. Dit verkeer wordt
eigenaren van de panden waar het om gaat.
naar de Centrumring geleid: de Neherkade en
Aan de kop van het Huijgenspark wordt het
Vaillantlaan. Deze verkeersmaatregelen zijn
trottoir breder gemaakt. De afvalcontainters
belangrijk om de hoeveelheid auto’s te verminverdwijnen hier en worden ‘de hoek om’ verderen en van de Stationsweg een succesvolle
plaatst, waar nu al de plastic-bakken staan
30 km-zone te maken.
(tegenover Mammoet).
Meer informatie
Het Huijgenspark wordt voorzien van een extra
Het voorstel ´Voorontwerp Loper Oude Cengroenvak met zitranden en een openbaar
trum´ is te vinden op de website van de getoilet.
meente www.denhaag.nl, in het Raads InforHet podium dat in het oorspronkelijke plan was
matie Systeem (RIS) onder het nummer: RIS
opgenomen, is nog niet definitief en wordt
298372. Of zoek op www.denhaag.nl op loper
eerst nader besproken met belanghebbenden.
oude centrum.

Negentien jaar oliebollen bakken op het Stationsplein
Elk jaar als het koud wordt en de feestdagen naderen staat op het Stationsplein
voor Hollands Spoor een oliebollenkraam.
De kraam is niet elk jaar hetzelfde, maar
de mensen die ze bakken wel.
Hollands Spoor sprak met Brigitte die
sinds 1999 elke winter oliebollen bakt en
Stephan, die er iets later is bijgekomen.
Brigitte vertelt over hoe ze in de Stationsbuurt
terecht is gekomen. “Mijn ouders hadden een
kraam in Ede en mijn zus had ook al een
kraam in Leiden. Op een gegeven moment kon
mijn vader een plekje krijgen hier in Den Haag
op het Stationsplein. Dat was in 1999. Hij
heeft dat voor mij geregeld.

Dat ik elk jaar hier terug kom is eigenlijk zijn
erfenis; hij leeft inmiddels niet meer. Ik vind
het een fijne plek. Toen ik hier voor het eerst
kwam zei de politie dat we maar niet te laat
dicht moesten gaan vanwege de veiligheid.
We hebben in al die jaren op een klein incident
na eigenlijk nooit iets vervelends meegemaakt.
Toen hij hier net was (wijst naar Stephan) gaf
hij wel eens iemand oliebollen mee die zijn
geld was vergeten. ‘Wat doe je nou’, zei ik
dan, maar iedereen - hoe gevaarlijk die er ook
uitzag - kwam altijd netjes later geld brengen.
Door al die jaren hebben we veel vaste klanten. Vorige week kwam er een vrouw langs.
Die kwam vroeger altijd met haar zoontjes van
een jaar of vijf. Ze woont nu in Lelystad en
kwam even langs. Haar zoons zijn inmiddels
17.”
Wat dit jaar opvalt is dat de kraam iets kleiner
is en op een andere plek staat: niet naast de
ingang van Hollands Spoor, maar aan de overkant van de straat. Dat heeft natuurlijk alles te
maken met de verbouwing van de tramhaltes
die nog niet af is. Stephan daarover: “Dat de
trams hier niet stoppen is natuurlijk niet goed
voor de klandizie. Er komen minder mensen
voorbij. Onze klanten zeggen wel dat ze de
huidige plek beter vinden.
Uit het station loop je er vanzelf langs en het is
lichter, ook ‘s avonds.”
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Oliebollen bakken is hun werk in de winter.
In de lente en zomer staan Brigitte en Stephan
op de kermis. Hun attractie is de Crazy beach
party, waarin je op een rijtje naast elkaar in
een stoel zit en op hoge snelheid omhoog, omlaag en voorover gaat. Niet voor mensen met
een zwakke maag. “De meeste mensen komen
er wel levend uit hoor”, grapt Brigitte, terwijl
Stephan op zijn smartphone een filmpje laat
zien van de fel verlichte attractie.
Stephan: “We beginnen hier meestal in de
buurt - Nootdorp en Ypenburg - en trekken
daarna in een aantal maanden het hele land
door langs kermissen. Als je trouwens nog
eens een draaimolen nodig hebt voor een
feest in de buurt, dan moet je bellen.”
Over wat ze het leukst vinden zegt Brigitte:
”De afwisseling is leuk, maar misschien wel de
oliebollenkraam. Oliebollen bakken doe ik al
sinds mijn veertiende. Mijn zus staat nu in een
kraam aan de andere kant van de tunnel onder
Hollands Spoor en mijn nichtje heeft een
kraam op de Dierenselaan.
Dat is wel bijzonder.”

Vries Kool

Januari 2018
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DGM-hof: interview met bewoners Ashwin en Josefine
Door Angelina Adam

Een afspraak is snel gemaakt met Ashwin Jethoe en Josefine Martins, twee bewoners
van het DGM-hof aan het Huijgenspark. Ik ben erg nieuwsgierig naar hoe zij het wonen
ervaren in dit in 1997/ 1998 tot woningen verbouwde kantoorpand.

Van Siemenshuis tot DGM-hof
In de tijd van de eerste stoomtrams en treinen, de ijzergieterijen en andere fabrieken,
vestigde zich in dit stukje Den Haag, de firma
Siemens. Siemens produceert o.a. energieopwekkingseenheden, telefooncentrales, railvervoersystemen, röntgenapparatuur en huishoudelijke apparaten. Een deel van de fabrieken stond -en staat nog steeds- in de Binckhorst. Maar het hoofdkantoor kreeg in 1921
een nieuwe vestiging op het Huijgenspark.
Het gerucht gaat dat de toenmalige directeur,
de heer Willem Huijgens, het wel mooi vond
als de hoofdentree op het Huijgenspark zou
komen in plaats van aan het Zieken.
Maar, zoals dat gaat in de geschiedenis, het
pand kreeg een nieuwe eigenaar in 1976. De
dienst Groenvoorzieningen en Milieueducatie
van de gemeente gebruikte het pand tot en
met 1995. Duidelijk dat het park het visitekaartje was van de dienst.
De Algemene Woningbouwvereniging verbouwde vervolgens het kantoorpand en maakte er
74 wooneenheden voor jongeren in.
Op 27 oktober 1998 werd het pand geopend
door toenmalig wethouder Noordanus.
Het oude Siemenshuis kreeg vervolgens de
naam DGM-Hof.
Aantrekkelijk wonen
Zowel Ashwin als Josefine wonen er ongeveer
3 jaar. Beiden kenden voorheen deze plek
helemaal niet. Ashwin komt uit Dordrecht en
het leek hem heel aantrekkelijk wonen, zowel
dicht bij de Hogeschool als bij zijn stageplek bij
Binnenlandse zaken. Josefine studeerde aanvankelijk in Leiden maar ging Social Work aan
de Haagse Hogeschool doen. Dus ook voor
haar een aantrekkelijke plek om te wonen.
“Het mooie aan het pand is dat er zoveel
verschillende woningen in zitten, soms met
hele hoge plafonds of zoals bij Josefine met
een schuine kap en een vide.
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Ik woon zelf in een studio. Dat is een woning
met eigen keuken, badkamer en toilet. Ik zou
er niet aan moeten denken dat ik zou moeten
wonen zoals Josefine!”, rilt Ashwin. Josefine
lacht. Ze heeft er geen enkele moeite mee.
Ze heeft een fantastische ruimte met eigen
keuken en het toilet en de badkamer deelt zij
met een paar andere bewoners. Tegen Ashwin:
“Jij hebt wel een eigen keuken maar je haalt
alleen maar eten af!”
Josefine en Ashwin zijn goed met elkaar
bevriend. Beide zijn ze vrijwel meteen in
de bewonerscommissie gaan zitten.
“Het is meer een bewonerscontactgroep”,
vertelt Josefine. Ashwin vult aan: “ We beginnen te vergaderen maar al gauw zitten we
honderd uit te kletsen over van alles en nog
wat.
We zijn ook de enige leden.” Het pand is nu
van Staedion en die had de behoefte aan een
soort contactgroep om te kunnen overleggen
over het wel en wee in het pand. “En wij hebben er ook belang bij. Zo hebben we aangekaart of de vluchtwegen wel in orde zijn en er
is steeds gedoe over de wasruimte. Dan overleggen we eens in de zoveel tijd met de huismeester, die zijn kantoor heeft in de Struyck
(het roze gebouw aan het Rijkswijkseplein, ook
een studentencomplex van Staedion).
Er is een Facebookpagina waarop iedereen mededelingen kan doen en waar wij bijvoorbeeld
onze jaarlijkse BBQ aankondigen.
In het verleden werd die pagina alleen gebruikt
voor een levendige handel in wasmuntjes,
maar dat is nu met de komst van een euromuntenautomaat niet meer mogelijk.”
Beiden vinden de sfeer in het pand wel veranderd, sinds de coöptatieregeling is afgeschaft.
Dat hield in dat bewoners zelf nieuwe mensen
konden aandragen als er een woning vrij
kwam. Dat had zijn voor- en nadelen. Het nadeel was, volgens Staedion, dat als er eenmaal
‘slechte’ bewoners binnen waren zij ook hun
dito vriendjes voor een huis konden voordragen. Het nadeel nu je niet meer zelf nieuwe
bewoners kan aandragen, volgens Ashwin en
Josefine, is dat bewoners elkaar niet kennen
en veel meer op zichzelf leven.
Dus is het lastig iets gezamenlijks te organiseren. Ik vraag hen of ze zich ook onveiliger voelen nu ze weinig andere bewoners kennen.
“De bewoners zijn veel jonger nu maar ik voel
me niet onveilig”, zegt Josefine.
En Ashwin beaamt dat.

Mooiste plekje
Beiden zijn in de eindfase van hun studie.
Josefine is blij als zij klaar is. Haar grote hobby
is de mooiste ‘nagels lakken’ (zie foto). Zij
moet nog haar scriptie schrijven; ze doet onderzoek onder bewoners en gemeenteambtenaren naar ervaringen met de zogenaamde
Buurthuizen van de Toekomst, waar bewoners
hun activiteiten nu zelf initiëren en organiseren. “Het is wel opmerkelijk dat het Buurthuis
van de Toekomst achter het DGM-complex
mislukt is. Samen Sterk had een wietplantage
op de zolder!” Het pand is nu verbouwd voor
statushouders; zij hebben onlangs een rondleiding gehad.
Ashwin doet Bestuurskunde aan de HHS, hij
loopt stage bij Binnenlandse Zaken. Daarnaast
is ook hij bezig met zijn scriptie. Zijn onderzoek gaat over ervaringen met ‘Het Nieuwe
Werken’: “Dat zijn van die kantoorgebouwen
waar bewust minder werkplekken zijn dan er
mensen moeten werken.” Hij merkt dat met
name oudere werknemers daar grote moeite
mee hebben.
Wat vinden zij van de buurt? Wat is hier het
mooiste plekje volgens hen? Unaniem ‘het
park’. Ze vinden het er mooi en ook de verschillende activiteiten die er worden georganiseerd, en de tafels en ligstoelen: ze vinden het
prachtig. Verder roemen ze de centrale ligging
en betreuren dat de Bordelaise dicht is.
Tot slot krijg ik nog een lesje over dansstijlen,
de grote hobby van Ashwin. Hij begon bij
Salsaventura aan de Torenstraat, maar doet
inmiddels ook Bachata (een dans uit de Dominicaanse Republiek) en Kizomba, de Afrikaanse
tango, uit Angola. Daarvoor gaat hij naar
Salsaventura in Delft. Dus hij woont hier lekker, dicht bij station Den Haag HS.
En op mijn vraag of het hun wat lijkt om de
redactie van de wijkkrant te versterken, komt
er een volmondig ‘ja’ !
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Onderlinge verbondenheid maakt het leven rijker
Interview met Riet uit De Croissant
Riet (achternaam liever niet) is tachtig jaar en woont sinds 1999
in De Croissant. Tijdens haar werkzame leven was ze onderwijzeres en woonde ze in Moerwijk en later in Bezuidenhout West.
Hollands Spoor vroeg haar hoe het wonen in de Stationsbuurt
haar bevalt en wat ze zoal doet.
Riet is op haar oude dag beslist
niet achter de geraniums gaan zitten. “Maar, hiervoor moet je wel
je gezondheid mee hebben en het
zelf doen,” zegt ze. “ Het wordt je
niet aangedragen.”
In De Croissant
Nadat ze in 1999 een modelwoning had bekeken, besloot Riet in
De Croissant te gaan wonen.
“Iedereen was nieuw en hierdoor
had je gelijk contact,” vertelt ze.
“Ik ging in een commissie om van
de nog lege gemeenschappelijke
ruimte iets gezelligs te maken.
Alle inrichting en koffiekopjes
moesten nog worden aangeschaft.
Ik heb er toen het klaar was ook
een jaar koffie geschonken.
Hiernaast organiseerde ik uitjes
voor de bewoners. Met de trein
gingen we overal heen. Gouda,
Haarlem, rondvaarten, minigolfen. We deden van alles.
Dit is nu wat veranderd. Iedereen
is ouder geworden en er zijn er
nog weinig van het eerste uur.
Dus nu organiseer ik alleen nog
etentjes. Laatst zijn we naar een
Indiaas restaurant geweest en
voor de Kerst hebben we een diner in de Haagse Hogeschool. De
koffieochtenden in De Croissant
zijn er ook nog steeds.
De bewoners die dit nu verzorgen,
maken hier echt iets leuks van.
Wat ook fijn is, zijn de sporttoestellen in de gemeenschappelijke
ruimte. Daar ga ik regelmatig
even op.”

Volle agenda en van alles tussendoor
Op de vraag wat ze nog meer
doet, neemt Riet haar wekelijkse
agenda met me door. Op maandag
naar de gym club in Moerwijk
waarna ze gelijk haar boodschappen doet. Op dinsdag naar het
Couvee wijkcentrum in het Statenkwartier. Op woensdag Jeu de
Boules in Scheveningen.
Op donderdag zwemmen in de
Theresiastraat. Daarnaast is ze lid
van een wandelclub en helpt ze
één keer per maand met de maaltijd in De Lukaskerk in het centrum.
“O ja,” zegt Riet, “tussendoor ben
ik ook nog Taalmaatje van een
Soedanese vrouw met een baby
van zes maanden. Zo leuk!
Dit doe ik vanuit het Samenspraakproject van het Gilde. Ik
kom ook nog steeds bij een Marokkaanse familie in de Schilderswijk. Die heb ik vroeger voor het
project Ontmoetingen met Buitenlandse Vrouwen taalles gegeven.
Ze nodigen me op hun feestdagen
nog altijd uit. Het mooiste compliment dat ik heb gehad, is dat een
van de dochters tegen me zei: van

u hebben we de liefde voor het
lezen geleerd.
De kinderen uit dit gezin zijn allemaal goed terechtgekomen. Ze
hebben hele goede banen en dat
doet mij ook goed.”

door Franka Korteweg

En de Stationsbuurt dan?
Uit Riet’s verhaal blijkt dat ze
wekelijks half Den Haag doorkruist, maar over de Stationsbuurt
is nog geen woord gevallen. Vindt
ze het hier dan niet leuk? “Juist
wel,” zegt Riet. “Ik vind het een
hartstikke leuke buurt. De diversiteit aan culturen is geweldig. Waar
heb je nog een straat met van die
leuke kleine winkeltjes. Ik ga naar
Amin voor mijn fruit. Als ik dan
vraag of ik een druif mag proeven,
zegt hij neem maar een hele tros.
Als ik ergens geld tekort kom bij
het afrekenen, wordt er gezegd:

neem maar mee, Allah zegt je
moet goed zijn voor de mensen.
Ik ga naar de Voordeelbakker
waar ze altijd heel aardig zijn en
bij de visboer eet ik vaak een Lekkerbekje. De F&S supermarkt
heeft hele goede bediening.
Ze zijn altijd bereid me te helpen
zoeken. En dit wil ik echt even
zeggen: op de Stationsweg zit zo’n
goede opticien. Hij is hoog opgeleid, weet heel veel van ogen en
neemt de tijd voor je. Daar stuur
ik iedereen uit de flat heen.
Ook het Huijgenspark is erg leuk
geworden. Vroeger was het rommelig en vies en voelde ik me er
niet veilig. Nu ga ik er zomers in
een strandstoel zitten en maak ik
een praatje met de mannen die er
zitten te schaken. Dat vinden zij
ook heel leuk.”
Maak op straat eens een praatje
Riet is heel actief en heeft het
naar haar zin in De Croissant en
de Stationsbuurt. Zijn er toch dingen die beter kunnen in de buurt?
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“Nou,” zegt Riet, “ik zou graag willen dat mensen in de Stationsbuurt elkaar op straat wat vaker
gedag zeggen of een praatje met
elkaar maken. Ik doe dit altijd wel
en ik merk dan dat mensen dit
waarderen. Laatst was de open
dag in het gebouw voor de statushouders op het Zieken. Ik vind het
dan jammer dat hier zo weinig
mensen uit de buurt naar toe
gaan. Als je statushouders
spreekt, ontdek je dat het allemaal welwillende mensen zijn die
hun kinderen goed willen opvoeden en een goede toekomst willen
geven. Mensen zijn soms huiverig
voor een andere cultuur, maar dit
is niet nodig. Toen na de oorlog
Moerwijk ging bestaan, heerste
daar hulpvaardigheid en gastvrijheid. Dat is verdwenen. Dit tref ik
nu bij de buitenlandse mensen.

Onderlinge verbondenheid maakt
het leven rijker.”
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Nieuwe buren op het Zieken
De statushouders zijn er eindelijk

Qua cultuur en religie zijn er veel verschillen. Ander voedsel, andere gewoonten enzovoort.

Wat ontwend, opnieuw zoekend naar herkenbare
dingen, zie je ze wel eens door de wijk lopen.
Niet wetend of ze zich gelukkig of verdrietig mogen voelen. Ze leven, hebben een huis, zoeken
werk, een toekomst. Maar dragen het verleden
met zich mee. Ze hebben veel achtergelaten.
Huis, werk, spullen, naasten… Wàt ze hadden,
wìe ze hadden.
Statushouders? Of nee, eigenlijk drukt die benaming hen in een hokje. We hebben het toch ook
niet over (al of niet dubbele) paspoorthouders?
Het gaat om mensen die na lang wachten erkend
zijn als vluchteling en uiteindelijk een verblijfsvergunning kregen. Tot nu toe leefden ze met
meerdere personen op een kamer in asielcentra
of opvanghuizen, tot ze eind november een eigen
huurwoning konden huren in de daarvoor verbouwde panden aan het Zieken.
Wie zijn het
De groep nieuwe buurtbewoners bestaat uit een
aantal eenpersoonshuishoudens, kleine gezinnen
en meerpersoonshuishoudens, voornamelijk uit
Syrië en Eritrea. De leeftijd van de nieuwe bewoners varieert, maar de hoofdhuurders zijn 23 jaar
of ouder.
Anders dan in de opvangcentra waar ze een tijd
verbleven, hebben ze niet zo veel meer met de
andere bewoners te maken. Het sociale leven
daar kon soms moeizaam zijn. Sommigen spreken Arabisch, plaatselijke Afrikaanse talen en
soms een Westerse taal.

Ze wonen nu in 16 2-/3-kamer appartementen
van verschillende grootte. Ieder heeft een eigen
voordeur, keuken, en douche/wc. De woningen
worden voor onbepaalde tijd aan de nieuwe bewoners verhuurd. Ze hebben vloerbedekking,
maar zijn verder kaal opgeleverd en er is geen
gemeenschappelijke ruimte. Voor de inrichting
van hun huis kunnen ze een kleine lening bij de
gemeente afsluiten. Daarnaast kunnen ze terecht
bij speciale kringloopcentra.
Begeleiding
Het is lastig voor ze om alle administratieve regels en weggetjes te leren kennen. Huur betalen
en elektriciteit, water, verzekeringen, ziektekosten, hoe doe je dat allemaal en waar moet je
zijn? Hoe krijg je een huisarts, tandarts, hoe krijg
je de kinderen op school? Of zelfs heel eenvoudig: hoe betaal je in winkels, of in openbaar vervoer, waar koop je welke artikelen? Klinkt simpel,
maar als je de Nederlandse taal nog niet zo goed
beheerst en in een andere cultuur bent opgegroeid, raak je snel de weg kwijt.
Per locatie is een zogeheten sociaal team actief,
waarin verschillende professionals vertegenwoordigd zijn, zoals de wijkverpleegkundige, Vluchtelingenwerk en maatschappelijk werk via Zebra in
Parada, om de voortgang van integratie te monitoren.

Sociaal
Een aantal van de nieuwe bewoners zit al op taalles en is bezig met werk of het zoeken daarnaar.
Een paar worden binnenkort verenigd met hun
partner of gezin. Spannend en emotioneel. Anderen voelen zich alleen in een vreemd land. Hoe
gedraag je je hier in verschillende situaties? Begroet je iedereen, kan je een praatje maken in
winkels, of blijf je op afstand? Moet je afwachten
of mag je voor jezelf opkomen? Wat is ‘normaal’?
Ze zijn niet zielig, maar hebben het wel moeilijk.
Ook de kou hier is behoorlijk wennen.
Vluchtelingenwerk inventariseert individuele problemen en organiseert workshops in groepsverband. Volwassen nieuwkomers vanaf 18 jaar zijn
verplicht om een inburgeringstraject te volgen
waarbij ze de taal en de Nederlandse gewoonten
leren. Voor de inburgering sluiten de statushouders een lening bij DUO. Ze hebben drie jaar de
tijd voor het traject.
Vrijwilligers gezocht
Wie zich wil inzetten voor de nieuwe buren die op
deze locatie zijn komen wonen, kan zich aanmelden op www.denhaagdoet.nl via de button
‘vluchtelingen/statushouders’.
Er worden bijvoorbeeld ‘maatjes’ gezocht die de
nieuwe bewoners één-op-één wegwijs willen maken in hun nieuwe stad en met wie ze de taal
kunnen oefenen. Maar ook voor andere activiteiten is hulp welkom.

Gary van der Heemst

Omdat de bestaande steunmuren moesten blijven
staan, zijn alle woningen anders. Ze hebben wel
ieder een woon/eetkamer met keukenblok, een
wc/douche, slaapkamer, een eigen meterkast en
een raam naar buiten (Zieken of binnenplaats van
het DGM-hof, zie artikel op pagina 6).
Geen tuin of balkon.
De units hebben een eigen voordeur op de gangen
naar de drie buitendeuren met brievenbussen.

Kennismaking met de huismeester van statushouderslocatie Zieken
Op het Zieken komen statushouders te wonen: vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Hollands Spoor spreekt met de huismeester van de
drie panden aan het Zieken. Of eigenlijk met twee huismeesters: Leo van Densen was huismeester tot ongeveer eind november. Zijn opvolger is
Boeli de Grave.
Leo van Densen
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Wat doet een huismeester?
Leo vertelt: “Een huismeester is een tussenpersoon
tussen de statushouders en de gemeente. Vooral in de
eerste maanden dat de statushouders er zitten, is dat
belangrijk. De statushouders kunnen met allerlei praktische vragen terecht: waar kan ik voordelig meubels
kopen? En als er technische problemen zijn in een huis,
kan de huismeester de pandbeheerder inschakelen of de
bewoner advies geven. Bijvoorbeeld als buurtgenoten
een feest gaan organiseren en de nieuwe bewoners
willen uitnodigen. Of als buren last hebben van lawaai
of rotzooi.
Vervolg hiernaast op pagina 5
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Boeli de Grave

Vervolg van kennismaking huismeesters op pag.4
De huismeester praat met de bewoners en kan
met hen bespreken wanneer en waar ze hun
afval kwijt kunnen.
Het is belangrijk dat een huismeester sociaalmaatschappelijk betrokken is.”
Sociaal-maatschappelijk betrokken?
“Ja”, zegt Leo, “als huismeester ben je toch
één van de eerste aanspreekpunten voor de
nieuwe bewoners. Ze hebben ook een begeleider van Vluchtelingenwerk en een contactpersoon van de gemeente. Maar omdat ik in
het pand ben, krijg ik soms een vraag over
een brief die ze niet begrijpen. En als ze dan
binnen twee dagen moeten reageren, help ik
ze soms.”
Maar een huismeester is er niet alleen voor de
statushouders. De huismeester is ingehuurd
door de gemeente. Als huismeester moet je
alle belangen in de gaten houden.
Klusheeren
Leo en Boeli zijn in dienst bij Klusheeren.
Ze waren eigenlijk al met pensioen, maar konden het werken niet laten. De gemeente Den
Haag huurt de huismeesters in via Klusheeren.
Dat is een bedrijf voor seniore ‘heren’ met
technische kwaliteiten.

Leo: van ‘human resources’ naar huismeester
Leo vertelt: “Ik werkte in ‘human resources’.
Na mijn pensioen zat ik thuis, maar het begon
te kriebelen. Op Facebook kwam een oproep
langs van Klusheeren. Ik heb thuis en bij mijn
kinderen en vrienden veel kluservaring opgedaan. Ik ben nu anderhalf jaar huismeester en
het bevalt erg goed.
Ik wilde het rustig aan gaan doen, maar nu zit
ik soms weer ’s avonds te mailen. Mijn vrouw
roept dan: ‘Zit je alweer boven?’ Hahaha!”

Dat is een locatie waar vier alleenstaanden
samen in één huis wonen en de keuken en
badkamer delen. Een aantal van die mensen
laat nu via gezinshereniging een partner overkomen. Er komen waarschijnlijk twee gezinnen. Op twee na hebben alle nieuwe bewoners
inmiddels de sleutels. Ze kunnen er nu ieder
moment intrekken.” [het interview vond plaats

Boeli: van scheepsonderhoud tot huismeester
Boeli vertelt: “Ik werkte in Rotterdam in de
haven. Grote installaties en raffinaderijen
onderhouden. Dat was leuk werk. Je kwam
vaak onverwachte problemen tegen. Dan moet
je een oplossing bedenken. Je gaat bellen,
rekenen, de bouwtekeningen erbij pakken.
Met 62,5 jaar kon ik eruit. Maar stilzitten bleek
niets voor mij. Nu word ik huismeester.
Ik denk dat ik dat probleemoplossend
vermogen hier ook goed kan inzetten!”

Contact
De huismeester is op werkdagen zoveel mogelijk aanwezig in het pand. Leo: ‘’Er is bij de
verbouw geen rekening gehouden met een
huismeesterskamer. Ik denk dat Boeli en ik
een tafel en stoel in de hal gaan zetten.
Dan is de huismeester goed vindbaar voor
de bewoners en voor de buurt.”

Wat voor mensen komen in het pand te
wonen?
Leo: “Er komen voornamelijk Eritrese en
Syrische mensen te wonen. Een aantal mensen woont nu aan de Jupiterkade.

op vrijdag 24 november 2017. Terwijl we zaten te praten zag ik een kleuter zijn hoofd
nieuwsgierig om de deur steken. BS, red.]

Boeli: “Ik ga het overnemen van Leo.
Buurtbewoners kunnen binnenlopen bij het
Zieken 103, mij bellen (06-18200077) of me
via de mail bereiken:
boeli.de.grave@klusheeren.nl.”
Heeft u nog wat toe te voegen?
Leo: “Ik wens Boeli alvast veel succes!”

Barbara Stoeten

Carnivale landt op het Huijgenspark
Na een pauze van een jaar en vele discussies in de
gemeenteraad (de laatste over het vervangen van dieselgeneratoren door schone evenementenstroom) strijkt de
Carnivale vanaf 27 december voor de zesde keer neer in
het Huijgenspark.
Vele vertrouwde gezichten en attracties zullen gedurende vier
dagen hun opwachting maken.
De irritante clown beledigt iedereen zonder schroom.
De opgooimolen zweeft de hele middag en avond door de lucht.
Bij de wall of death racen de motoren in de rondte.
En overal wordt gedanst, gewicht geheven, getoverd en vuur gevreten.
Maar er is ook veel nieuws om je over te verwonderen.
De dagelijkse slotact schijnt nog meer volt te hebben, er zijn
nieuwe opwindende belevenissen op onverwachte plekken en
er zijn tours waarvoor je je dagelijks kunt inschrijven, de Toer de
Loer voor families en de Tour d’Obscure die alleen toegankelijk is
voor 18+.
Dit alles onder de bezielende leiding van directeur Fritz Parlando (foto),
die - afkomstig uit OostTranssylvanië - in 1951
voor het eerst op de
kermis van Boekarest zijn
kunsten vertoonde.
Sindsdien bereisde hij alle
uithoeken van de
wereld en hij trekt nu al
weer geruime tijd in
gezelschap van zijn veel
jongere vrouw van dorp
Fritz Parlando met moeder en vrouw
naar dorp met zijn bokstent.
Via een gruizige telefoonverbinding met de andere kant van Europa laat Fritz weten dat hij binnenkort graag weer naar het Huijgenspark komt dat “een groot plekje in mijn kleine hart” heeft.
Voordat hij de verbinding verbreekt voor de volgende show, sluit
hij af met zijn vaste groet:

"Knuffel je vrouw of je kinderen. Anders doe ik het voor je.”
Op zoek naar meer informatie over programma, kaartverkoop en
openingstijden? Of wil je deel uitmaken van de familie door vrijwilliger te worden? Kijk op

www.carnivale.nl

Wijkkrant HOLLANDS SPOOR

Januari 2018

7

Interview Alper Kavak en Annika van der Weide:
opbouwwerkers Stationsbuurt
“Het zou mooi zijn als we de verschillende
werelden in de Stationsbuurt wat dichter
bij elkaar kunnen brengen”
Sinds 1 juli werken Alper Kavak en Annika van
der Weide bij Parada als opbouwwerker voor
de Stationsbuurt. Hollands Spoor gaat bij ze
langs. Op de eerste verdieping aan de Van
Limburg Stirumstraat vertellen ze wat ze doen,
wat ze van plan zijn en wat ze van de Stationsbuurt vinden.
Alper en Annika zijn allebei op dezelfde dag
begonnen bij Parada, maar daar houdt de
vergelijking op. Alper is geboren en getogen in
Den Haag. Hij liep al stage bij Buurthuis de
Mussen in de Schilderswijk en werkt nu voor
Zebra in de Schilderswijk en de Stationsbuurt. Annika komt oorspronkelijk van de Veluwe, maar woont al jaren in Rotterdam, waar
ze ook 16 jaar gewerkt heeft. Ze heeft bewust
gekozen voor een andere stad. Zij werkt voor
Zebra in de Stationsbuurt en in de binnenstad.
Over hun takenpakket en werkwijze vertelt
Alper: "We hebben allebei dezelfde functie.
We zijn opbouwwerker en we werken aan de
ambities die door gemeente Den Haag zijn
vastgesteld voor de Stationsbuurt. Wij zijn hier
niet op vaste dagen, maar zijn flexibel.
Afhankelijk van de afspraken en activiteiten
die we hebben zijn we in de Stationsbuurt aanwezig. In ons werk hebben we ook wel verschillende projecten die we oppakken. Ik ben
bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een
buurtpreventieteam. Een buurtpreventieteam
bestaat uit vrijwilligers die in samenwerking
met de politie een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid en de veiligheid van de wijk, bijvoorbeeld door te surveilleren en mogelijke
misstanden te signaleren, van personen die
zich verdacht gedragen tot op een verkeerde
manier aangeboden huisvuil. Veel wijken in
Den Haag, waaronder de Rivierenbuurt en de
Schilderswijk, hebben één of meer buurtpreventieteams, de Stationsbuurt nog niet. In een
recent leefbaarheidsoverleg stelde een van de
bewoners voor om er een op te richten. Ik help
mee aan de totstandkoming ervan. We hebben
inmiddels een aantal aanmeldingen, maar kunnen er nog wel een aantal gebruiken. Zie ook
de oproep elders in deze krant. De bedoeling is
dat we begin volgend jaar van start gaan."

door Vries Kool

Annika houdt zich in eerste instantie vooral
bezig met de vrouwen in de buurt, met name
in het gebied rond het Oranjeplein. Er bestond
al een Vrouwenraad. “Ik probeer daar een
nieuwe impuls aan te geven. Het gaat om de
leefbaarheid van de buurt in de breedste zin
van het woord. Met de vrouwen die er zijn
gaan we in gesprek: wat gaat goed in de wijk,
wat kan beter, waar is behoefte aan? Wat ik
graag zou zien is dat de groep deelnemers
groeit en dat we meer activiteiten of projecten
kunnen starten. Wat mij ook is opgevallen is
dat er in de wijk verschillende groepen naast
elkaar actief zijn. Het zou ook mooi zijn als we
de verschillende groepen meer met elkaar
in contact kunnen brengen."
Gevraagd naar hun beeld van de Stationsbuurt
zijn Alper en Annika eensgezind. Alper: "De
Stationsbuurt is een wijk met verschillende beeldbepalende plekken: het station, het
Bazarplein, het Huijgenspark en het Oranjeplein. Ik denk dat vooral de mensen aan het
Huijgenspark zich bewoner van de Stationsbuurt voelen. Op het Oranjeplein is men bijvoorbeeld veel meer gericht op de Schilderswijk. Als je op de verschillende plekken bent,
lijken het verschillende werelden. Het zou mooi
zijn als we die werelden wat dichter bij elkaar
kunnen brengen." Annika vult aan: "Als nieuwkomer voel ik ook dat er een grote diversiteit
is in de wijk, allemaal plekken met een eigen
sfeer. Als je in Rotterdam in Charlois of
Feyenoord woont, dan voel je je inwoner van
Charlois of Feyenoorder. In de Stationsbuurt
leeft dat minder."
Wat Alper en Annika graag willen is mensen
met elkaar in verbinding brengen. Hoe dat in
de praktijk gaat leggen ze uit aan de hand van
een voorbeeld van een recente bijeenkomst
met bewoners van de Jan Blankenstraat/
Krayenhoffstraat. Alper: "Uit de zogenaamde
tentsessies van het Buurtstation bleek dat er in
dat deel van de wijk een aantal problemen
wordt gesignaleerd en dat er weinig onderling
contact is tussen bewoners. Mensen zijn uitgenodigd om hierover te komen praten. We hebben ze ook gevraagd anderen mee te nemen.”
"Belangrijk hierbij", aldus Annika, "is dat we
het positief willen benaderen. Dus niet klagen
wat er allemaal niet deugt, maar zeggen wat je
wel wil, zodat we kunnen bespreken hoe dat
gerealiseerd zou kunnen worden.

We vragen mensen dan ook wat ze zelf kunnen
bijdragen. Voor je het weet is er een werkgroep, waarin mensen die elkaar eerder niet
spraken samenwerken voor een gezamenlijk
doel."
De slotvraag aan beiden is welke plannen in de
Stationsbuurt ze hebben voor de toekomst.
Annika, heel resoluut: "Vergroening van de
wijk. Dat is een onderwerp dat me al lang bezighoudt en waar ik ook in de Stationsbuurt
graag mee aan de slag wil. Hoe maken we met
zijn allen de buurt groener." Alper: "Ik zou het
mooi vinden als ik iets kan bijdragen aan de
verbinding tussen het Huijgenspark en het
Oranjeplein. En nieuw in deze buurt is de enorme groei van het aantal studenten. Ik vind het
interessant om na te denken hoe de band tussen studenten en de (bewoners van de) buurt
versterkt kan worden."

Woon je in de Stationsbuurt en heb je een
idee of initiatief om de leefbaarheid van de
Stationsbuurt te verbeteren of wil je meedoen
aan een van de activiteiten uit het artikel,
stuur een mail naar Annika van der Weide
(a.vanderweide@zebrawelzijn.nl) of
Alper Kavak (a.kavak@zebrawelzijn.nl) .
Zij mailen altijd terug!

Weesfietsen opgeruimd in Stationsbuurt
Dit najaar is in de Stationsbuurt de
‘weesfietsenregeling’ ingevoerd. Dit betekent
dat fietsen die lange tijd onbeheerd op één
plek staan verwijderd kunnen worden, zodat
de straat er minder rommelig uitziet. De buurt
had hier de afgelopen jaren al meerdere keren
op aangedrongen bij de gemeente.
De gemeente heeft de weesfietsenregeling enkele jaren terug eerst in het Regentessekwartier toegepast, en met succes. Sindsdien
vraagt de Stationsbuurt om hetzelfde in onze
wijk te doen. Ook hier staan immers vrij veel
fietsen op straat, tegen paaltjes, onderuitzakkend, soms verroestend, maar wat te staan.
Meestal is het niet direct duidelijk of een fiets
nog een eigenaar heeft. Een fiets wordt daarom nooit zomaar ineens weggehaald. Hij krijgt
eerst een label met een waarschuwing.
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Als zeker is dat de fiets er langer dan 28 dagen
staat, wordt er een paars label aan gehangen
waarop wordt aangekondigd dat hij zal worden
weggehaald. Staat de fiets er na 2 dagen nog,
dan wordt deze verwijderd.
De gelabelde fietsen die de gemeente verwijdert, gaan naar het Fietsdepot Haaglanden aan
de Junostraat 24.Daar kan de eigenaar zijn
fiets terugkrijgen als hij € 25 betaalt.

Ook een fietswrak krijgt eerst een label en
wordt dan na drie dagen verwijderd.
Ziet u ergens nog een fietswrak staan?
U kunt dat altijd melden aan de gemeente,
zodat de fiets kan worden opgeruimd.
Op www.denhaag.nl/fietsen vindt u meer informatie over weesfietsen en over fietswrakken.

Fietswrakken
Voorafgaand aan het verwijderen van weesfietsen, worden eerst fietswrakken opgeruimd.
Een fietswrak is een fiets waar niet meer op
gereden kan worden. Bijvoorbeeld omdat er
een onderdeel ontbreekt. Of omdat de fiets
teveel verroest of vervuild is, of kromme wielen of zachte banden heeft.
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Wervelend Huijgenspark

Door Angelina Adam

Het is een mooie zonnige dag midden november. In het park is het een drukte van belang.
Een hele ploeg mannen is bezig de bladeren van de reusachtige oude bomen op hopen te vegen.
Straks wordt het afgevoerd door de mensen van Weverling. “Er zal nog wel een tweede veegactie moeten komen”,
zegt een van de mannen, “ want er zitten nog heel veel bladeren aan de bomen, ondanks dat het toch best wel heeft gestormd.”
De zomer is voorbij, de tafels en stoelen zijn
opgeruimd. De Vrienden van het Huijgenspark / Lusthof beraden zich al op nieuwe
activiteiten in het volgend jaar.
Nu is het ruim baan voor de honden en hun
vaak al wat oudere baasjes, die weer en wind
trotseren om elkaar te ontmoeten.
Ook de skaters gaan rustig verder en een golfende meneer, die de hondenpoep zorgvuldig
probeert te omzeilen. Hij heeft er wat op gevonden; hij laat zich zo’n mooie dag in het
park niet afnemen.
Veel mensen verheugen zich al op Carnivale,
het laatste evenement, eind december. Warme
gezelligheid, die het park even zal opschudden,
georganiseerd door weer andere omwonenden
(zie verder in de krant).
Maar er gebeurt meer. Jacinta van Waterschoot, bewoonster aan het Huijgenspark, ergert zich al bijna zeven jaar aan het lelijke
huisje voor haar deur. De kleur, lichtblauw,
vindt zij vreselijk, dus ze klimt in de pen en
stuurt mailtjes naar de gemeente. Ook krijgt
ze al gauw andere bewoners mee.
Het blauwe huisje is het pomphuis als de
rioleringen het niet aan kunnen. Daaronder is
ook een groot reservoir om water dat niet snel
afgevoerd kan worden, op te vangen.
Heel nuttig dus zo’n huisje, zeker in deze tijd
van enorme hoosbuien.
Stroomversnelling
Wanneer het mailtje in april terecht komt bij
de dienst Publieke Zaken en bij de juiste persoon, Marja van Tol, die zich bezig houdt met
welzijn, jeugd en participatie, gaat het in een
stroomversnelling. Stationsbuurt en Rivierenbuurt zijn haar gebied. Marja pleegt overleg
met Stadsbeheer om te bekijken wat er mogelijk is. Overschilderen is lastig, het zijn geglazuurde tegels en dat wordt snel lelijk.
Ze stellen voor om het daar te schilderen waar
het kan en de rest in te pakken met groene
klimplanten.
Het lijkt Jacinta een goed plan en zij benadert
alle medebewoners uit het rijtje, die de huisjes
ook een doorn in het oog vinden. Al gauw
komen er van alle kanten enthousiaste reacties
en wilde suggesties voor de beplanting.
Inmiddels is het 15 november en de rand en
de deuren van het huisje zijn geschilderd en de
rekken en beplanting zijn aangelegd. Jacinta
heeft me gemaild of er een foto of artikeltje
over kan komen in de wijkkrant. Ze vindt het
leuk om daar ook Marja van Tol bij te vragen
om te laten zien hoe goed de samenwerking is
verlopen tussen bewoners/ gemeente.
We kijken vanuit het huis van Jacinta op het
mooie resultaat en ontdekken twee mannen,
die het Stedin-station aan de andere kant van
het pad zorgvuldig opnemen. We vliegen gauw
naar beneden en ja hoor, ook zij zijn benaderd
door een andere bewoner, Marc Beumer, of het
huisje ook opgeknapt zou kunnen worden.
Nu was het huisje aan een onderhoudsbeurt
toe, dus de situatie werd nu bekeken. Richard
van de Burg van Stedin en zijn collega zijn enthousiast over hoe het waterpomp-gebouwtje
is geworden. Ze gaan contact opnemen met
Marc en de andere bewoners en vragen welke
ideeën zij hebben.

Goed dat ook Marja erbij is dan kan het
meteen een ‘driehoeks’-afspraak worden.
“En het andere station verderop bij de skatebaan, moet die dan ook maar niet meteen opgeknapt worden?” vraagt een van de Stedinmensen.

Marja van Tol (gemeente) en Yacintha van
Waterschoot in gesprek met de mannen van
Stedin over het energiehuisje.

Doeners
Wij hebben er wel vertrouwen in dat omwonenden goed voor de planten zullen zorgen,
mochten ze een beetje droog komen te staan.
Het is nu ook al zo dat rondslingerende papiertjes en blikjes vaak snel worden opgeraapt en
opgeruimd. “Het is echt een buurt van doeners
geworden”, merkt Marja op. Ze vraagt hoe de
situatie verder is in het park. Jacinta zegt dat
het nog wel vervelend is dat er in de avond of
overdag dealers in auto’s langs het park zitten
te wachten. Het is geen prettig gevoel. Marja
geeft aan dat bewoners meteen moeten bellen,
dan komt de politie direct; een heterdaadje
werkt altijd het best.
We stellen voor om een artikel en foto’s in de
krant te plaatsen. Wellicht zijn er bewoners in
dat andere gedeelte van het park, bij de kop
met de Oranjelaan, die graag willen nadenken
over het Stedin-station daar.
Bewoners die willen meedenken kunnen altijd
mailen naar: marja.vantol@denhaag.nl.

Het andere huisje
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Grote gaper
op Dunne Bierkade vernieuwd
De ‘grote gaper’, hoog op de gevel van Dunne Bierkade 23,
is gerestaureerd en werd begin november onthuld.
Nu denkt u misschien: dat zal ook wel nodig zijn geweest
na eeuwen daar te hebben gehangen.
Maar deze gaper was nog niet zo oud.
De oorspronkelijke gaper hangt hier pas sinds de jaren ’70 van de
vorige eeuw. Hij is uit hout gebeeldhouwd door Ernst Hazenbroek, in
opdracht van dhr. Voorhoeve. Kunstenaar Ernst Hazenbroek is in
Den Haag ook bekend van het beeld ‘Placebo’ in de Grote Marktstraat.
Gapers in het algemeen
Gapers kwamen van oudsher voor op de gevel als uithangbord van
apotheken in de Lage Landen. De gaper was ook een kwaliteitsaanduiding, zoals tegenwoordig het predikaat ‘Hofleverancier’ een bepaalde
status verleent aan de ondernemer. De mond van de gaper staat niet
open om te gapen, maar om een medicijn in te nemen.
Het verwrongen gelaat is te verklaren doordat het medicijn vies
smaakt; bitter in de mond maakt het hart gezond. Het is dan ook vaak
een karakterkop met een grimas. Vanaf de Gouden Eeuw komen er
steeds meer exotische gapers voor. De gaper, vaak een karakterkop
met een tulband, werd het symbool voor de herkomst van de
ingrediënten van de medicijnen: het VOC-gebied.
De grote gaper op de Dunne Bierkade valt in een aparte categorie.
Niet alleen omdat hij pas enkele decennia oud is, maar ook vanwege
zijn slaapmuts. Wat dit beeld gemeen heeft met andere grote gapers is
de verwijzing naar medicijnen: in het verleden heeft een paar deuren
verder op deze gracht een drogisterij gezeten.
Directeur Wimmie Hofstra van het Buitenmuseum onthulde de
gerestaureerde grote gaper op 7 november.
Meer informatie: www.buitenmuseum.com
foto: Roel Wijnants

Poetry Battle in het
Park 2018
Mijn leven zit vol met lovers en haters en fake
friends. Maar ik hou van mijn haters want
dat betekent dat ze hun tijd voor mij verspillen.
Geen idee of mijn lovers dat willen. Mijn fake
friends S.O. naar jullie dat jullie er voor me zijn
geweest en altijd aan me denken door het over
mij te hebben met andere mensen. Door
jullie kennen ze me nu ook. Ik voel me net
een BN-er, later zie je me op een podium
met mijn eigen modellen aaah ik word een
Fashion-killer! Eigen kleding, eigen schoenen,
ik heb mijn eigen gevoelens, eigen mening, eigen
leven. Dus zeg niet ik doe overdreven
Dit is mijn eigen leven
Lyendra
Weet u het nog? Poetry Battle in het park eind mei van dit jaar?
Dichters van drie scholen streden tegen elkaar voor het mooiste
gedicht. Het Esloo College, het Maerlant Lyceum en het Mariscollege.
Op school kregen ze les in hoe je een eigen gedicht of Spoken Word
tekst schrijft. Bloedzenuwachtig waren ze toen ze moesten optreden,
die jongeren. Een aantal had de smaak te pakken en trad onlangs ook
weer op tijdens Crossing Border in het Spuitheater.
De bewonersinitiatiefgroep en Huis van Gedichten willen graag het
evenement herhalen. Er zijn al scholen die zich aangemeld hebben.
Denk mee over Poetry Battle in het Park 2018
Wie is geïnteresseerd en wil meedenken hoe we dit evenement weer
tot een succes kunnen maken? Zijn er in een voortraject dingen te
bedenken die wellicht al uitgevoerd kunnen worden?
Een dichterspicknick onder buurtbewoners, workshops, groepje mensen die het leuk vinden om met elkaar een gedicht van een buitenlandse dichter te vertalen, een wedstrijd Stationsbuurt-Rivierenbuurt,
werven op scholen, leerlingen begeleiden met hun presentatie?
Dit zijn allemaal voorbeelden: ideeën zijn welkom.
Iedereen die interesse heeft kan mailen naar Angelina Adam:
(sgadam925@gmail.com) of naar het Huis van Gedichten:
info@huisvangedichten.nl.

In één nacht
een tunnel op zijn plek
In het laatste weekend van november werd de voetgangerstunnel aan
de Laakzijde van station Hollands Spoor op zijn plek geschoven.

Voordeelbakker
in het zonnetje gezet
Half november werd voordeelbakker Mohammed El Allaoui
in het zonnetje gezet.
Hij ontving een ‘oorkonde van meddedogen’ uit de handen van gemeenteraadslid Christine Teunissen van de
Partij voor de Dieren.
Zij noemde hem “een voorbeeld voor
Den Haag”, omdat hij actief werkt aan
verbinding in de wijk.
Het AD maakte een filmpje waarin de
bakker en enkele personeelsleden aan
het woord komen. Het is te vinden op
de AD-site (zoek op ‘voordeelbakker’)
en via Facebook, bijvoorbeeld op de pagina van El Allaoui zelf:
@voordeelbakkerHS.
Leuk zijn de reacties op het bericht op Facebook: “lekkerste koffiebroodjes!”, “lekkerste moorkoppen”, “nergens lekkerder stokbrood”,
“fijne zaak waar ik graag kom!” en “inderdaad supervriendelijk en
netjes daar”.

Het nieuwe deel van de perrontunnel werd eerst op de bouwplaats,
tussen het Globegebouw en de fiets/voetgangerstunnel, gebouwd.
In een uren durende operatie werd het nieuwe deel tegen de bestaande
perrontunnel geschoven. Van dit technische hoogstandje is een
‘timelapse’-filmpje gemaakt waarin het proces versneld wordt afgespeeld; in enkele minuten zie je de tunnel op zijn plek schuiven.
Kijk op de website www.denhaag.nl/rondomhollandsspoor voor dit filmpje en voor al het andere nieuws over de werkzaamheden rondom het
station. Of als dat niet lukt: https://www.prorail.nl/nieuws/timelapsevan-plaatsen-nieuwe-tunnel-onder-hollands-spoor.
Het komende jaar wordt de fietsenstalling (voor 2.500 fietsen) bovenop
de tunnel afgemaakt en trekken de winkels erin. Begin 2019 wordt het
toegangsplein aangelegd en zijn de werkzaamheden aan de Laakzijde
van het station gereed.

Ook van de redactie onze felicitaties aan de voordeelbakker!

10

Wijkkrant HOLLANDS SPOOR Januari 2018

Buurtcolumn:
Eerlijk zullen we alles delen
Een paar zomers geleden wilde ik met familie op vakantie naar Kroatië.
Bij het zoeken naar een accommodatie op een van de bekende sites voor
vakantiehuizen, kwamen we in de prijscategorie waarin we zochten niet
veel soeps tegen. Alvorens de onderhandeling over de reisbestemming te
heropenen waren Kroatische vrienden, die er ook de oorzaak van waren
dat we naar Kroatië wilden afreizen, bereid rechtstreeks te bellen met de
VVV van het eiland Ugljan. Na een paar verhitte telefoontjes waar we
geen woord van begrepen, bleek een mooi huis aan zee beschikbaar dat
aan alle praktische en financiële eisen voldeed. Het werd uiteindelijk een
mooie vakantie met veel zon, zee en ruige natuur, maar dat is het punt
niet waar het hier om gaat. Nadat het vakantiehuis was vastgelegd bekeek ik uit nieuwsgierigheid nog even de al genoemde sites. Het bleek dat
‘ons huis’ er gewoon op voorkwam, maar dan tegen een huurprijs die
circa 200 euro per week hoger lag dan het bedrag dat we rechtstreeks
met de verhuurder hadden afgesproken. Hierdoor was het huis niet door
de aanvankelijke screening gekomen. Aan het simpele feit dat wij geen
Kroatische huisverhuurders kennen, en Kroatische huisverhuurders geen
mensen kennen zoals wij die graag in Kroatië zouden willen vakantievieren, verdient de tussenpersoon zijn geld. Dat is natuurlijk prima, maar
200 euro per week?

Vrijwilligers gezocht voor
het Buurtpreventieteam
Stationsbuurt
Op woensdag 22 november heeft bewonersorganisatie
Buurtstation in samenwerking met politie, gemeente Den
Haag en Zebra Welzijn een informatieavond over de mogelijke
oprichting van een buurtpreventieteam in Stationsbuurt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat er voldoende animo was om een buurtpreventieteam op te zetten.
Wij zijn nu op zoek naar vrijwilligers die lid willen worden van
het Buurtpreventieteam Stationsbuurt. Indien u interesse
heeft, kunt u contact opnemen met Alper Kavak.

Dicht bij huis is het niet veel beter. Op de dag dat ik in hartje Stationsbuurt bijna werd gesandwicht tussen een pizzabrommer en een Foodorafiets, schreef Frank Kalshoven behartenswaardige woorden in de krant
over wat ooit heel vriendelijk de deeleconomie heette (Volkskrant, 18
november 2017). De maaltijden bestellende consument komt al googelend naar pizza, sushi of roti niet terecht bij een goed tentje voor deze
gerechten, maar bij de Iensen, Deliveroos, Ubereats, Foodora’s en hoe ze
ook heten. Deze bedrijven beginnen sympathiek, maar het zijn koekoeksjongen. Als ze eenmaal marktmacht hebben, betaalt de kok tot 15% van
zijn omzet, waarna de bezorger de met liefde bereide gerechten als
zzp'er voor een fooi bezorgt. Dit fenomeen is niet beperkt tot eten en
vakantiehuizen, maar verspreidt zich over de hele economie, van hotel
en huurauto tot taxi, waar het fenomeen is uitgevonden. In “De wilde rit”
van Adam Lashinsky over de ontstaansgeschiedenis van Uber staat
gedetailleerd beschreven hoe de uitholling van de positie van werknemers stapsgewijs zijn beslag krijgt.
Zoals Kalshoven in de Volkskrant schrijft, zijn er twee partijen die profiteren: de ‘deelbedrijven’ met de flitsende apps, en de consument die voor
bodemprijzen zijn product of dienst geleverd krijgt - ten koste van het
inkomen en de werkomstandigheden van degene die hem de dienst of
het product levert. De sleutel voor de oplossing ligt bij de consument, die
niet alleen consument is maar ook in veel gevallen een verantwoordelijk
burger, werknemer etc.
Mocht je dus zo tegen de kerstdagen honger hebben en geen zin om te
koken, zoek de site of het telefoonnummer van een van de vele restaurants die de Stationsbuurt rijk is, bestel rechtstreeks bij hem of haar en
geef de bezorger een passende fooi.
Of nog beter: maak een wandelingetje (goed voor de beweging), loop
naar het restaurant naar keuze, neem plaats aan een tafeltje en maak
een praatje met de kok, de ober of een van de andere aanwezige gasten.
Een beetje saamhorigheid in de Stationsbuurt is zo veel leuker dan voedsel uit een wit plastic bakje lepelen voor de tv.
Vries Kool

Alper Kavak
Opbouwwerk Stationsbuurt
Zebra Welzijn

Telnr. 06 28247837
a.kavak@zebrawelzijn.nl

Stationsbuurt:
Buurt waarin we prettig kunnen wonen
en oog hebben voor elkaar.
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Zelf in deze krant schrijven?
Hollands Spoor wordt gemaakt voor en door
bewoners van de Stationsbuurt.
Wil je ook af en toe of regelmatig iets schrijven over wat je
bezig houdt in de buurt?
Of weet je iets waar we aandacht aan kunnen besteden?
Neem dan contact op met onze redactie: hs@buurtstation.nl .

Spelregels
 Bijna alles mag, als het maar met de Stationsbuurt te maken heeft.
 Wij zijn er voor alle wijkbewoners en proberen daarom neutraal te
berichten en respectvol met iedereen om te gaan. Bij kritiek zal de
mogelijkheid tot wederwoord geboden worden.

 Voor commerciële berichten kan vanaf € 35,= een advertentie
worden geplaatst. Zie pagina 2.

 Uiteindelijk bepaalt de redactie wat wel of niet geplaatst wordt.
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