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Buurt vindt definitieve ontwerp Vuurtorenweg 35-37 nog altijd te hoog en massief
De bewonerscommissie is gevraagd om met hun
achterban in overleg te gaan of het definitieve ontwerp genoeg tegemoet komt aan hun knelpunten.

Wij vinden dat met name de bouwhoogte indruist
tegen een passende bebouwing. We snappen dat de
architect of projectontwikkelaar binnen de hoogte
van de Nota van Uitgangspunten blijft en daar
financieel belang bij heeft.

Daarom zijn wij van mening dat de gemeente de
benodigde stappen moet zetten om deze permanente verminking van de Scheveningse kustlijn te
voorkomen door
1. de beoogde bestemmingsplanwijziging nodig
voor de herbebouwing Vuurtorenweg 35-37 af
te keuren

Op 7 juni j.l presenteerde de architect van projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed (KWV) het definitieve ontwerp voor de vergunningsaanvraag voor de
herbebouwing op de Vuurtorenweg 35-37.

Met aanpassingen probeert KWV de bezwaren die het
bewonerscommissie “Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren” tegen het ontwerp van November 2016 heeft,
weg te nemen. Dat ontwerp is volgens de commissie te
hoog, te massief en houdt geen rekening met de historische omgeving en landmark functie van de vuurtoren.
Bovendien zijn er grote vraagtekens over de verkeersafwikkeling tijdens en na de bouw omdat de aan- en
afvoerwegen erg smal zijn.
De commissie heeft via petitie www.vuurtorenweg.
com 3500 steunbetuigingen van directe omwonenden,
Scheveningers, Hagenaren en Nederlanders die Scheveningen een warm hart toedragen en vinden dat de
nieuwbouwplannen naast de vuurtoren te hoog zijn.
Verantwoordelijk wethouder Karsten Klein heeft dit
voorjaar als reactie op de petitie een overleg tussen
KWV en de commissie geïnitieerd om te onderzoeken of
deze bezwaren in samenspraak kunnen worden weggenomen.
Bij deze gesprekken waren aanwezig:
-Gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling - welstand & verkeer
-Projectontwikkelaars van Kondor Wessels Vastgoed
(KWV)
-de architect van Oever Zaaier
-vertegenwoordigers van de bewonerscommissie Tegen
Hoogbouw naast de Vuurtoren en de WOS.
In de gesprekken reageerden de gemeente en Kondor
Wessels Vastgoed als volgt op de knelpunten aangebracht door de bewonerscommissie:
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2. een nieuwe bebouwing te laten ontwerpen die

past binnen het huidige bestemmingsplan
3. met betere normstelling / naleving van de
kwalitatieve elementen van de Nota van Uitgangspunten
Oproep: Doet u mee met de Enquete herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37 zodat we ons standpunt over het laatste ontwerp van de hoogbouw
aan de projectontwikkelaar en de wethouder
kunnen terugkoppelen? Met uw hulp kunnen
we de bouwplannen verbeteren. Ga naar scheveningendorp.nl en volg de instructies in het
Enquete artikel, of vul het enquete formulier
in dat in de wijk is uitgedeeld of bij het WOS
verkrijgbaar is.
Dank voor uw hulp!

1. Het gebouw is te hoog
Antwoord gemeente:
-De hoogte van de (toekomstige) bebouwing in de haven
en van het gebouw op de Olieberg (Kompasstraat)
rechtvaardigen de bouwhoogte van deze envelop.
Antwoord KWV:
-De bouwhoogte van het ontwerp November 2016 is een
halve meter verlaagd zodat deze nu in de zgn. envelop
van de Nota van Uitgangspunten past. Dit is gedaan door
het gehele gebouw dieper in te graven.
-Een of twee lagen van het gebouw afhalen is financieel
niet haalbaar. (maar als de opdrachtgever - de wethouder - dat noodzakelijk vind is daar wel over te praten)
-De technische installaties (hemelwateropvang, zonnepanelen en liftschacht) zullen nog bovenop de huidige
schets komen. Deze onderdelen zijn volgens KWV nog
niet aanbesteed en kunnen niet worden ingetekend. Er
wordt gedacht aan een rand die deze lagere technische
installaties aan het oog moet onttrekken.
2. Het gebouw is te massief
Antwoord Architect:
-De voorgevel verspringt twee keer om een massaal
front te voorkomen.
-Het lijnenspel van de balkons en ramen is volgens hem
geoptimaliseerd om het gebouw minder massaal over te
laten komen.
-Het gebouw ligt verder landinwaarts vergeleken met
het huidige gebouw
3. Het gebouw houdt geen rekening met de historische omgeving en de landmark functie van de
Vuurtoren.
Antwoord Gemeente:
-Het vuurtorenplein geeft meer ruimte aan het vuurtorenensemble
-Omdat het gebouw 10 meter smaller is geworden,
moest het naar de eigenaar - Rijksvastgoed, in de hoogte
worden gecompenseerd.

Antwoord Architect:
-De lagen 5 en 6 (penthouselagen) zijn smaller gemaakt
(“naar binnen geschoven”)
-De afwerking van het gebouw (“chipperen” plaatsing
balkons en vormgeving hekwerk) en de “alzijdige vorm”
zorgen voor een kwalitatieve uitstraling die past bij de
huidige bebouwing van de kustlijn
-De Scheveningse kustlijn wordt van oudsher bebouwd
met “grote elementen” zoals de badhuizen en flats, daar
zal dit gebouw volgens hem op aanhaken.
4. Verkeersafwikkeling tijdens de bouw
-De gemeente en KWV garanderen dat er geen bouwverkeer door de huidige wijk kan en zal gaan rijden.
-Er komt een op- en afrit vanaf de zeekant gedurende de
bouwperiode en enkele maanden na de oplevering waar
bouwverkeer en installatiebedrijven (keukens etc.) in
venstertijden gebruik van kan maken.
5. Verkeersafwikkeling na de bouw
-Er zijn geen aanpassingen gepland voor het huidige
bewoonde deel van de Vuurtorenweg, Vuurbaakstraat of
Zeekant.
De breedte van de Vuurtorenweg is een punt van zorg
omdat alles wat groter is dan een auto er maar nauwelijks door kan, maar bewoners zijn sterk tegen verbreding ervan ten koste van de stoepbreedte.
-Aanwezige partijen waren positief over het blokkeren
van autoverkeer aan de zeekant voorbij de Vuurtoren te
gunste van de duinen en langzaam verkeer.
Emil Driessenaar
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Verslag AB vergadering

Datum: woensdag 26 april 2017
1. De Gemeente heeft een Denktank ingesteld

voor de Scheveningse Bosjes (inclusief de
Waterpartij) en het Westbroekpark
Piet Hein Scheer vertelt dat de Denktank reeds
enige maanden aan de slag is. Hij zelf is in de
Denktank gekozen door het Stadslab Stadsdeel

Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 31 mei 2017

Op deze vergadering waren aanwezig dhr. K. Klein,
wethouder SEZH (Stedelijke Economie, Zorg en
Havens, maar ook Stadsdeel Scheveningen zit in
zijn portefeuille). en vertegenwoordigers van het
Stadsdeelkantoor Scheveningen.
Zowel de wethouder als de vertegenwoordiger
van het Stadsdeelkantoor zijn voorspoedig
aan de slag gegaan met de opmerkingen uit
de vergadering. De verslagen hiervan zijn te
vinden op pagina 4, 1e en 2e kolom.

• Waar zijn de verwijzingsbordjes “strand”

gebleven? Er wordt navraag gedaan bij het
stadsdeelkantoor. Dit geldt ook voor het
bordje wat vroeger verwees naar de stiltegrot
onderdeel van de Lourdeskerk.
2. Marcelisdriehoek
Samen met een aantal bewoners hebben het WOS/

1. Vragen aan de wijkagent / rondje door de

Scheveningen. De Denktank bestudeert ondermeer
de zienswijze welke in 2016 door burgers en
organisaties bij de gemeente zijn ingediend op
basis van de toenmalige plannen van het College
van Burgemeester en Wethouders.
Ook worden er vele gesprekken gevoerd met
personen, welke opvattingen hebben over hoe het
gebied er in de toekomst uit kan zien.
De algemene lijn welke de Denktank aanhoudt is
geen ingrijpende aanpassingen; wel verbetering
van het onderhoud en een veilige verbinding
tussen de delen van het gebied aan de weerzijden
van de Teldersweg.

2. Verslag vergaderingen Algemeen Bestuur

gehouden op woensdag 22 februari 2017 en
woensdag 29 maart 2017.
Het verslag van 22 februari 2017 wordt
goedgekeurd. Dit geldt ook voor het verslag van 29
maart 2017.
In de vergadering van 29 maart 2017 is ook nog
aan de orde geweest dat sommige terrassen in
de Keizerstraat te veel ruimte van de rijweg in
beslag nemen. Dit levert gevaarlijke situaties
voor voetgangers en fietsers op. Hierover
is in de tussentijd contact geweest met de
gemeente. De gemeente heeft toegezegd dat het
handhavingsteam op verschillende tijdstippen een
schouw zal houden en zal (gaan) handhaven.
De werkzaamheden in de Jacob Pronkstraat zijn
nog niet hervat

Zie voor meer informatie
www.hofvanpronkenburg.nl

3. Mededelingen
Hans Grijzen vertelt dat er bouwplannen zijn
voor de locatie Badhuisstraat 85/87. Momenteel
is Reptilia er nog gevestigd. Gisteren is er een
inloopavond voor omwonenden gehouden.

4. Wat verder ter tafel komt

Ode aan Immetje. De bijeenkomst op 8 april 2017
was een succes. Er zijn vele positieve reacties
gekomen.

5. Rondvraag/sluiting
• Vanuit de vergadering wordt aandacht

gevraagd voor de gevaarlijke situatie in de
Duinstraat wanneer mensen ondermeer vanuit
de Zwaardstraat en de Doornstraat willen
oversteken.
• Bewoners van het Uiterjoon hebben gevraagd
of tegenover de ingang een of meerdere bomen
kunnen worden geplaatst.
Het Dagelijks Bestuur onderneemt op beide
onderwerpen actie.

wijk
Edgar Portier is aanwezig.
• Door het WOS is een email verstuurd aan
de wijkagent met als onderwerp de enorme
overlast die veroorzaakt wordt door motoren.
Dit was vorig jaar ook al een probleem. Men
houdt zich niet aan de snelheid, er wordt
over fietspaden gereden, veel geluidsoverlast
en stankoverlast. Er wordt door velen
geconstateerd dat er niet tot nauwelijks
gehandhaafd wordt op de boulevard.
- Reactie wijkagent: het verkeer op de boulevard
zou eigenlijk continue gemonitord moeten
worden om de overlast echt aan te pakken.
Hiervoor is echter te weinig personeel, zeker
op warme/zomerse dagen is dit een groot
probleem
• Er wordt besloten nogmaals een brief aan het
Gemeentebestuur te sturen m.b.t. de overlast
problematiek.
Wethouder Klein zegt toe de klacht onder de
aandacht te brengen in het Burgemeestersoverleg.
Hij merkt wel op dat uitbreiding van de politie een
zaak is van de Nationale politie. De Gemeente kan
wel besluiten om extra BOA’s (Bevoegd Opsporings
Ambtenaar) in te stellen voor de handhaving.
Eventueel zou een motorverbod voor de boulevard
overwogen kunnen worden.
• De verkeerssituatie in de Werfstraat is een
groot probleem vanwege de door de straat
racende scooters. Veel bewoners zitten met
lekker weer gewoon buiten en hebben hier
last van en er ontstaan gevaarlijke situaties.
In december is een confrontatie al een keer
geëscaleerd met steekpartij tot gevolg. Vrijdag
jl. was er weer een vechtpartij tussen bewoners
en scootergebruikers die zeer agressief gedrag
vertonen als zij aangesproken worden. Er is
aangifte gedaan. Dit probleem moet opgelost
worden vinden de bewoners, straat verkeersluw
inrichten, verbod voor scooters.
Volgens de wijkagent heeft het probleem zich van
de Keizerstraat naar de achterliggende Werfstraat
verplaatst. De aanwezigen wegbeheerders vanuit
het stadsdeelkantoor zullen meedenken in een
structurele oplossing voor het probleem.
• Ook in de Wassenaarsstraat heeft last van
scootergedrag. Met name de scooters van de
thuisbezorgrestaurants veroorzaken overlast.
Zij rijden over de stoep, rijden te hard.
• Zebrapad Duinstraat is versleten en daardoor
onvoldoende zichtbaar; onderhoud van dit
zebrapad staat inmiddels gepland.
Verkeerslichten bij het zebrapad zijn onwenselijk
voor de toch al matige doorstroming van de
Duinstraat.
• Slechte verlichting kruispunt Scheveningseweg/
Duinstraat; vanuit het stadsdeelkantoor zal om
meting van de lichtintensiteit worden gevraagd.
Wordt vervolgd.
• Er is een vergunning aangevraagd voor de
verkoop en opslag voor vuurwerk in de
Wassenaarsestraat. De bewoners zijn enorm
geschrokken van dit voornemen en vragen
of dit zo maar kan. Het betreft een concept
vergunningaanvraag waartegen bezwaar
gemaakt kan worden. Vooralsnog is de reactie
vanuit de Gemeente negatief. Ook de brandweer
is nauw betrokken bij de vergunningverlening.
Wordt vervolgd.

Stadsdeelkantoor een verfraaiingsplan gemaakt,
een definitief ontwerp is in de maak. Naast veel
enthousiaste reactie op het voorlopig ontwerp zijn
er ook enkele bezwaren. Men is bang dat het een
hangplek wordt, er parkeerplekken verdwijnen en
dat de doorgang naar de Werfstraat belemmerd
kan worden.
• een fraai ingericht plein nodigt minder uit tot
vandalisme en kan een ontmoetingsplek zijn,
zoals het Prins Willemplein ook is in de zomer.
Wordt vervolgd
Als aanvulling wordt nog vermeld dat Kees v.d.
Vlies met een nieuw wandschilderij bezig is, de
andere muur onder de Marcelispoort wordt ook
van een prachtig schilderij voorzien. (Zie pagina 3)

3. Mededelingen

Er bestaat behoefte aan een schouw in de
Keizerstraat. Veel overlast van verkeerd geplaatste
terrassen, zwerfvuil rondom de papier en
glasbakken en in de Keizerstraat zelf. De Gemeente
pakt dit op.

4. Wat verder ter tafel komt

SIOS (Stichting Initiatief Op Scheveningen)
1e uitslag is bekend, de restauratie van de logger
de Maria heeft de 1e plek behaald. In augustus
volgt een volgende ronde
Rotonde Duinstraat

• eindelijk is er overeenstemming met de HTM
over het ontwerp rotonde Duinstraat

• de vervanging van het spoor lijn 1 over de
•
•
•
•

Scheveningseweg moet aansluiten op de nieuwe
rotonde
toegang voor de leerlingen van de Franse school
moet gewaarborgd zijn
de bekende problemen rondom de Franse
school m.b.t. de fietsen is moeilijk op te lossen
omdat de school op Frans grondgebied staat.
Het zal nog wel een tijdje gaan duren voor de
rotonde er eindelijk zal liggen
de parkeergarage onder de Hoogvliet wordt een
openbare parkeergarage
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Geluidsoverlast

“Êndelek ‘eb ik wat rommel weg’eknikkerd ût-te schuur, Im”.
“Wat ‘è’-je non weer weg’eknikkerd?”
“Wees mar iet bang, je ‘oof iet te urreme, allemael spul, waer je jaerelang iet naer ‘eb om’ekeke.
Met aa’re woorde je ‘eb t’r niks van nôdig.”
Zô gong ‘ons gesprek en ik doch: laen ik mar stil zwêge, want deur dat wegknikkere mos ik in iene an
vrooger denke.
An m’n kindertêd datte me op bepaelde tij-je aller’ande spelletjies ‘aa’ne, geweun bûte in de straet
Opiens was ‘t tolle’têd, dan slingertêd en zô ôk knikkertêd
Overal op straet wazze d’r knikkerpotjies tusse de straetstiene.
Mên grôte zus was ‘êl goed in knikkere. Ze won ammaar en ze ‘a’ zôveul knikkers dà’-’ze knikkers kos verkôpe an d’r vrindinnetjies.
Ik kreeg d’r mêstal ‘n paer van d’r, want ik was iet zô goed in knikkere.
Wat ik an knikkers bezat, verloor ik ammaar, mar daer zat ik iet zô mee.
Non vroog ik me of: knikkere de kindere van teugewoordig nog wel?
Êrlek ‘ezêd komp-tat, ik zie ‘t nôit mêr, mar meschien ôk wel omdat bij mên in de buurt weune benae gien
kindere.
Toch mot-t’r nog ‘eknikkerd worre, want tot me-verbaezing zag ik in ‘n folder ‘n anbieding van knikkers,
mar ik mos wel effe goed kikke of ik ‘t wel goed zag...knikkers, ‘n pondje vanof € 1.99 en ‘n kilo bonke
voor € 3.99, dus om’erekend in guldes 8.80!
Dà’-’vin ik toch be’oorlek dier, mar ‘ier zie je wel, ik ben natuurlek ouwerwes.
Wat me ôk opviel is de benaeming van bonke, want zô noemde wij vrooger ôk al de grôte glaeze knikkers;
‘t wazze ôk nog vêftellers.
In mên ore klink-’t nog ‘n beetje raer, ‘n kilo bonke. ‘Oeveul zelle d’r in ‘n kilo gaen, want-tie bonkies benne zwaer.
Non mot ik weer denke datte me vrooger wel ‘n bonkie kochte, mar dà’- was bij de bakker, vêf cent per
stik.
Mên gedachtes benne non wel ‘êlemael of’edwaeld van wat-tie van mên non allemael ût -te schuur ‘eb
weg’eknikkerd.
Mar onder-de-’and ‘eb ik jûlie verteld dat ik nôit won mè’-’knikkere, mar dat kwam, denk ik, deurdat ik ‘t
spel belangrikker von as de knikkers.`

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Den Haag

Immetje

Nadruk verboden

Spreukje.
Wie verlies kan incasseren
zal uiteindelijk winst boeken.
Immetje

foto met medewerking van de
familie Dekker

Knikkertêd

Historische fotopanelen op Scheveningen?
Op dit moment heeft Kees van der Vlies het nieuwe muurschilderij HET DORP SCHEVENINGEN aan de
linkerzijde onder de Marcelispoort gerealiseerd. Het initiatief is afkomstig van de beide VvE’s, zij hebben
de onderzijde van de poort en de pilaren in een lichte tint laten schilderen. Om het geheel compleet te

Den Haag, 15 juni 2017
Ons kenmerk: U17.048/2/JL
Betreft: geluidsoverlast (en luchtvervuiling)
Geacht college,

Op 18 oktober 2016 heeft het WOS u een brief
over dit onderwerp gestuurd. Op 29 december
2016 heeft u hierop gereageerd (uw kenmerk
DSB/2016/585). U eindigt uw brief met de zin
”Ondanks de complexiteit vertrouw ik erop dat met
extra inzet van de politie de geluidsoverlast van
motoren, scooters en opgevoerde bromfietsen zal
afnemen”.
Helaas moet het WOS constateren dat de geluidsoverlast veroorzaakt door motoren in ieder geval
niet is afgenomen.
Als voorbeeld noemen wij de Prins Willemstraat.
Een straat met aan beide kanten geparkeerde
auto’s en waar ook de tram doorheen rijdt. De
motoren racen soms in kolonne door deze straat.
Naast het feit dat het voor de overige weggebruikers zoals fietsers gevaarlijke situaties oplevert,
veroorzaakt dit gedrag ook onacceptabele geluidsoverlast.
Het WOS verzoekt u dringend de handhaving te
verbeteren. Te overwegen valt ook een motorverbod in te stellen bijvoorbeeld op zon- en feestdagen.
In een aantal gemeentes in de Betuwe is men hier
al toe overgegaan.
In afwachting van uw reactie.
Hoogachtend,

J.A. Lautenbach
Voorzitter WOS

Overlast melden aan de
gemeente
U als burger kunt uw klachten over uw straat
(leefomgeving) kwijt aan de gemeente. Dat kan via
de AB vergaderingen bij het WOS. Deze vergaderingen zijn op de laatste woensdag van de maand.
Bijna iedere maand, want in de zomer maanden is
er een zomerreces. De volgende vergadering is op
30 augustus 2017, het begint om 20.00 uur in de
Badhuistraat 175. U b ent van harte welkom.
Maar! U kunt ook rechtstreeks aan de gemeente
uw meldingen kwijt. Dat gaat via internet, www.
denhaag.nl en vervolgens zoeken naar meldingen
openbare ruimte. Dat ziet er zo uit:

maken is het idee ontstaan op om de pilaren historische afbeeldingen te plaatsen, zodat het net lijkt alsof
de huidige Scheveningers door een historisch tijdsgewricht lopen. Deze afbeeldingen in het formaat van
ca. 1 bij 2 meter kunnen uiteraard ook op veel meer plaatsen op Scheveningen worden aangebracht. Het
plan is nu om te kijken wie er aan dit project willen meedoen, Arie Spaans jr. van de Cultuurschakel ziet
het wel zitten met de kunstenaars van Scheveningen. Voor het plaatsen van de panelen moet toestemming van de eigenaar worden gegeven. Ook worden er sponsoren gezocht om aan dit project mee te willen doen. We denken de eerste verkennende bijeenkomst in september te plannen.
U kunt uw reactie graag met vermelding van naam, adres, en e-mailadres sturen aan het WOS Badhuisstraat 175 2584 HH Scheveningen of per mail; wos@scheveningendorp.nl of via Arie Spaans, mail:
arispaans@icloud.com
Hans Grijzen

De Trap, het laatste nieuws vanuit de gemeente
Het zit niet mee met de trap van het Seinpostduin. De gemeente heeft bericht gekregen van de leveranciers dat de
oplevering van de trap, met name de leuningen en de naam,
voorlopig niet kan plaatsvinden. Er is aanzienlijk vertraging
gekomen in de levering van materiaal. De gemeente gaat er
van uit dat na de zomervakantie de Trap alsnog officieel in
gebruik zal worden genomen. Dat zal gepaard gaan met enig
feestgedruis.
am
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De link is: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/meldingen/to/Melding-openbareruimte.htm
Het WOS geeft geen garantie op de goede afloop, in
ieder geval heeft u uw best gedaan.
am

Reacties van Karsten Klein en Meriam Bloemen op de vragen
gesteld op de AB vergadering van 31 mei 2017
Beste Jan,

Ik ben op 31 mei bij jullie overleg aanwezig geweest en heb daar een aantal punten toegezegd om
nader uit te zoeken.
Hierbij koppel ik het terug naar jou met het verzoek dit aan de andere leden van het overleg door
te mailen.
1. Er is veel overlast op de boulevard van scheurende motoren die geluidsoverlast geven.
Onze verkeersdeskundige heeft zich onlangs op
Scheveningen ook zelf op de hoogte gesteld en ervaren dat er veel overlast van motoren was.
Er wordt stevig doorgereden op de Strandweg, op
het fietspad en op de wandelboulevard.
Het weren van motoren wordt echter wel lastig. Er
kunnen bordjes worden geplaatst en verkeersbesluiten worden genomen, maar alles of staat met
de handhaving.
Daarnaast wordt betwijfeld of de politie meer inzet
kan plegen dan ze nu al doet. Onze stadsdeeldirecteur zal in het veiligheidsoverleg dit agenderen.
2. Bezorgers van pizzeria Laterna bezorgen nogal
overlast door hinderlijk rijgedrag, kan de exploitant daarop worden aangesproken.
We hebben binnenkort een schouw in de Keizerstraat i.s.m. het handhavingsteam. Het zal daar aan
de orde komen met de vraag hoe de ondernemer is
aan te spreken.
3. Kan er op het Gevers Deynootplein een bord
worden geplaatst met een verwijzing naar het
strand.
De zwarte bordjes met toeristische bestemmingen
zijn in het verleden geplaatst om de toeristische
bestemmingen STRAND onder de aandacht te
brengen.
Bij de Scheveningseslag is het strand als bestemming inderdaad niet opgenomen. We hebben dit
verzoek uitgezet. Overigens staat er bij het Kurhaus wel een verwijzing.
4. Er is een vergunning aanvraag voor vuurwerkopslag Wassenaarsestraat 139, daar zal de gemeente
toch niet aan meewerken in een woonwijk.
De vergunningaanvraag voor het realiseren van
een vuurwerkopslag is door het college van B&W
beoordeeld en afgewezen.
Karsten Klein
Wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens
Stadsdeelwethouder Scheveningen

Madurodam

Meriam Bloemen Wegbeheer Scheveningen schreef
het volgende:

Even een reactie op wat punten uit het overleg van
31-5.
• Mbt de lichtintensiteit kruising Scheveningseweg
/ Duinstraat: Dit is onder de aandacht gebracht
bij Stedelijk Beheer. Zij gaan hier niet acuut op
acteren, maar houden dit in de gaten.
• Plaatsen bajonet hekken Werfstraat: de politie
heeft hier een negatief advies op gegeven. Bajonethekken kan ik dan ook niet plaatsen. Ik ga
hier aankomende week kijken wat we wel kunnen
doen.
• Eén richtingsverkeer instellen Werfstraat laat ik
graag ter inventarisatie bij het WOS liggen. Wellicht in de vorm van een enquête of een oproep in
de klinker/website?
• De stopstreep bij de VOP Jur. Kokstraat voldoet.
Wellicht dat – komende uit de richting van de
Prins Willemstraat – het zicht iets kan worden
verbeterd door het laatste parkeervak aan de
rechterzijde van de rijbaan   vlak voor de stopstreep (deels) te verwijderen. De afstand tussen
de VOP en de parkeerstrook zou eigenlijk 5 meter
moeten bedragen, maar is hier ongeveer 4,5 meter. Aan de overzijde van de rijbaan voldoet deze
afstand wel (ruim 5,5 meter).
• verwijzing naar het strand is doorgezet naar
economie. Overigens zag ik dat er voor Rodizio,
Gevers Deynootweg wel een verwijzing naar het
strand staat.
• Verwijsbord Lourdeskerk kan ik niet achterhalen.
Wellicht heeft de kerk dit zelf verwijderd? De aannemer welke bezig is geweest, zegt het niets.
• Kapotte vuilnisbak Keizerstraat is doorgezet naar
milieu,
• De lozing van bouw-afvalwater is doorgegeven
aan afd riolering.
• Mbt de motoren boulevard; dit wordt besproken
met de politie.
• Mbt de vuurwerklocatie Wassenaarsestraat; hier
is een omgevingsvergunning voor aangevraagd.
De brandveiligheid wordt geborgd door de voorwaarden van de brandweer. Afd. verkeer geeft
advies op de verkeersafwikkelingen.

Vergaderingen over uw buurt bijwonen?

Iedere laatste woensdag van de maand kunt u de algemene vergaderingen bijwonen die gaan over zaken die bij u in de straat en directe omgeving uw interesse hebben of uw wenkbrauwen hebben doen
optrekken. Kom eens luisteren en vertellen.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur aan de Badhuisstraat 175. Er is koffie en thee!

Madurodam mag van de gemeente 0,6 hectare
uitbreiden in het omliggende groengebied. De gemeente onderstreept dat Madurodam een voor de
stad belangrijke werkgever is en dat door de uitbreiding nu jaarlijks al € 27 miljoen en 500 banen
oplevert. Dat zal toenemen tot € 35 miljoen en
647 banen. Het verlies van de 0,6 hectare bos zal
worden gecompenseerd door bijvoorbeeld door
het toevoegen van 1 hectare bos langs de Koninginnegracht en tussen de Scheveningse Bosjes en het
Sint Hubertuspark en door van de daken van hun
nieuwe bebouwing een echte boszoom, de zogenaamde ecowal te maken. Verder wordt een gebied
van 0,65 hectare naast de Kwekerijweg toegevoegd
aan de Stedelijke Groene Hoofdstructuur.Verder is
er het plan om de Ver Huellweg af te sluiten voor
autoverkeer tussen de Prof B.M. Teldersweg en de
Cremerweg. Dat is na de Koninginnengracht de 2e
(auto)weg die door toedoen van Madurodam aan
het wegennet wordt ontrokken.
am

Ondernemers op Scheveningen

hang de vlag uit!!!

Op 23 januari 2017 heeft de gemeente Den Haag de
volgende tekst gepubliceerd:
“Per 1 januari 2017 hoef u geen precariobelasting meer te betalen voor voorwerpen op of boven de gemeentegrond”
Dus hoeft u geen precariobelasting meer te betalen
voor het uithangen van de Scheveningse Vlag.
De Scheveningse Vlag is vanaf 10,00 euro verkrijgbaar bij Vrolijk Watersport Treilerweg 65 2583 DB
Scheveningen.
Wanneer laat u zien dat u uw onderneming zich op
Scheveningen positief wil onderscheiden?
HG
Verslag AB vergadering 29 maart 2017

Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk
In het verleden is meerdere malen een opmerking
gemaakt over het zebrapad Jurriaan Kokstraat hoek
Keizerstraat. Het zebrapad is aan de kant van de Keizerstraat doorgetrokken over het fietspad. Aan de
andere kant was dit al het geval. De wijkagent kijkt
nog even of het een en ander aan de regels voldoet.

De zebra in de
Jurriaan Kokstraat
Deze zebra in de Jurriaan Kokstraat stelt de wetgever voor problemen. Tot nu toe was het uitgesloten
dat zebra’s na een vluchtheuvel over een fietstrook
werden doorgetrokken. Op deze zebra was aan de
ene kant de zebra wel doorgetrokken en aan de andere kant niet doorgetrokken over de fietsstrook.
Daar hebben leden van de vergaderingen van het
WOS aanmerkingen over gemaakt.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig
uit. De gemeente laat het

Meld graffiti

gratis verwijderen.

Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met

U hoeft het alleen maar

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

het meldt, hoe kleiner de

Buitengewoon schoon!

kans dat er meer graffiti

Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone

bij komt!

plek om in te wonen, werken en leven.

DPZ 2016

te melden. Hoe eerder u

am

www.denhaag.nl/graffiti
161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1

Wat blijkt sinds kort; de zebra is aan beide zijden
doorgetrokken. Dit was aanleiding om wederom
vragen te stellen aan de wijkagent. De wijkagent is
nu met de foto onder zijn arm naar de wethandhavers vertrokken om het probleem voor te leggen.
Het WOS is erg benieuwd wat de wijkagent de volgende vergadering meebrengt.

05-07-16 08:51
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Gemeente Den Haag en communicatie.
Er is veel te verbeteren
Een nota van Wijk Overlegorgaan ScheveningenDorp d.d. 1 juni 2017

In de vergaderingen van het Algemeen Bestuur
van het WOS Scheveningen is de laatste maanden
stevig geklaagd over de communicatie met de gemeente Den Haag. Wij brengen die klachten bij u
in de hoop dat het leidt tot een toegankelijker en
betere bereikbaarheid van de ambtenaren en de
bestuurders van onze gemeente.

De klachten gaan over de volgende praktijkgevallen:
In de nacht van vrijdag op zaterdag 10 en 11 maart
staken onbekenden een aantal fietsen en bromfietsen, die geparkeerd stonden tegen de pui van een
voormalige drogisterij in de Keizerstraat, in brand.
De (brom)fietsen gingen verloren, een lantaarnpaal en een verkeersbord liepen stevige schade
op. Zaterdagochtend belde een bestuurslid van het
WOS met de politie. Die nam geen actie, weigerde
de melding in ontvangst te nemen en verwees door
naar de gemeente Den Haag, telefoon 14070. Betrokkene belde maandagochtend met het nummer.
Kreeg daar te horen dat er geen melding was binnen gekomen. Verder heeft betrokkene nooit meer
iets gehoord. (MORnummers: 944y662, 950941 en
950951 .
Op 10 maart jl. meldde het bestuurslid bij de
gemeente een beschadigde afvalbak naast een
bankje tegenover Keizerstraat 152, MORnummer
9948936. Op de klacht kwam nimmer een reactie.
De afvalbak is nog altijd kapot.

De andere klachten hebben betrekking op het centrale toegangsnummer van de gemeente Den Haag
14070. De telefonist(e) verbindt alleen maar door
indien de beller de naam en de afdeling weet van
de ambtenaar met wie hij wenst te spreken. Weet
hij slechts de afdeling, dan geen doorverbinding.
Zelfs als je naam en afdeling weet gaat het verkeerd, als de betrokken ambtenaar toevallig even
afwezig is. De telefonist(e) kan dan niet doorverbinden met een collega op de betreffende afdeling.
Vragen naar de leidinggevende van de betreffende
afdeling blijkt al evenmin mogelijk.

In alle overige gevallen val je in handen van een informatie-afdeling met bijzonder vriendelijke, maar
vaak onwetende ambtenaren. Zij noteren de vraag,
maken er een mailbericht van en sturen het naar
de betreffende afdeling, met de belofte dat je wordt
teruggebeld. Wat in een groot aantal gevallen niet
gebeurt.
Het lijkt of de gemeente Den Haag communicatie
schuwt in plaats van haar te bevorderen. Neem
het voorbeeld van een bestuurslid die het handhavingsteam (dat domicilie houdt op het politiebureau) even attent wil maken op het feit dat de
terrassen in de Keizerstraat wel erg ver de straat
oprukken. En dat de papierbakken om de hoek bij
de Albert Heijn regelmatig volgepropt worden met
kartonnen dozen. Kom, denkt hij, ik stap even binnen en vertel wat er aan de hand is: Mis. De melding moet per email of via het beroemde telefoonnummer 14070.

Een laatste voorbeeld. Een brief voor een ambtenaar op het stadsdeelkantoor Scheveningen.
Je wilt hem bezorgen aan de balie. De ambtenaar
neemt de brief niet aan. Die moet over de post, zegt
ze....
Laat de gemeente toegankelijk voor de burger zijn
en gastvrij. Een afhoudcultuur frustreert de relatie
overheid - burger.
J.A. Lautenbach
Voorzitter WOS

5

Scheveningse Stoeptegel
De redactie krijgt vaak foto’s van ingestraatte Scheveningse Tegels, zie hieronder. Daarvan zijn er die
op niet Scheveningse plekken zijn terecht gekomen.
Zo kreeg het WOS een mail dat er een in Bedburg
Duitsland ligt. We willen er geen wedstrijd van maken, maar als er mensen zijn die een tegel hebben
liggen op een ver afgelegen plaats, dan zouden we
daar wel belangstelling voor hebben en dat kunnen
we in de Klinker zetten. Als het mogelijk is willen
we graag zien of het klopt. Bijvoorbeeld de GPS
aanduiding op de foto kan laten zien dat de foto
niet is gemaakt op het Scheveningse strand, maar
in de woestijn van Namibië. We zijn benieuwd.
Ap Mos

Dhr. Uphoff heeft ruim 30 jaar in Nederland gewoond (omgeving Scheveningen) en leeft sinds
2004 weer in het plaatsje Bedburg Kaster
(Nordrhein Westfalen).
Hij geniet enorm van zijn
pensioen en tuin. Scheveningen heeft altijd een
warm plekje in zijn hart
gehad en om een mooi
aandenken te hebben is
hij nu de trotse bezitter
van een Scheveningse
Stoeptegel.
Hoi Hans,

Het duurde even, maarr!
we hebben zojuist de
Scheveningse stoeptegel
een plekje gegeven in
onze voortuin!
Joyce en Michiel
(Spaarbankhofje)

Gebruiksvoorwerpen van vroegste
Homo sapiens ontdekt in Museon?
De recente vondsten van menselijke fossielen en
werktuigen in Marokko bewijzen dat de mens al
veel langer op deze aarde rondloopt. Na het eerste
onderzoek van de collectie van het Museon blijkt
dat er Neanderthaler-achtige werktuigen (vuistbijlen)
zijn zoals die ook in Marokko gevonden zijn. De
archeologen zijn nu aan het puzzelen of deze
voorwerpen ook behoren tot vroegste Homo sapiens.
In het Museon is vanaf 9 juni een selectie uit deze
collectie Noord-Afrikaanse artefacten te zien.
Achtergrondinformatie
In een grot in de buurt van het Marokkaanse
Marrakesh zijn botresten gevonden die aantonen
dat Homo sapiens al zeker 280 tot 350 duizend jaar
geleden leefde, dus 100 duizend jaar eerder dan tot
nog toe werd aangenomen. Ook blijkt dat onze soort
zich heeft ontwikkeld verspreid over het Afrikaanse
continent.
Werktuig van steen
Bifaciale chopper
Pebble tool, twee afslagen,
kwartsiet.
Biberson type I.5.
Sebou (rivier) /Souq Larb’a al
Gharb/ Gharb-Chrarda-Beni
Hsen (regio) /Marokko
Coll.nr. 209903

Fashion in Style

Is de rijrichting Werfstraat
voor auto’s nog logisch of kan
het beter
Op dit moment wordt er gewerkt aan plannen om
het Marcelisdriehoekje beter in te richten.

Een van de geconstateerde knelpunten is dat het
autoverkeer komende vanaf de Jurriaan Kokstraat
de Marcelisstraat inrijd en dan vaak tegen het autoverkeer rijd dat komt uit de Werfstraat. Wellicht
heeft u al eens gezien hoe dat in de praktijk dan
gaat, achteruit, vooruit enz.

Wie heeft er een idee om het autoverkeer dat
gebruik maakt van de Marcelisstraat (gedeelte
richting Keizerstraat), Werfstraat, Korendijkstraat,
Zeilstraat en Ankerstraat beter te laten doorstromen.
Rijrichting (gedeeltelijk) omdraaien? Vanzelfsprekend moeten de tussenliggende parkeerplaatsen
en garageboxen bereikbaar blijven voor de bewoners. Voor het fietsverkeer gaat er niets veranderen.
Stuur uw reactie aan het WOS Badhuisstraat 175
2584 HH Scheveningen of per mail: wos@scheveningendorp.nl
Hans Grijzen

Bericht van de Bethelkerk

15 juli tot 13 augustus 2017
Yves Saint Laurent maakte de
Mondriaan jurk in 1965. Er
waren meerdere ontwerpers
die zich geïnspireerd voelden
door Mondriaan. Het
gemeentemuseum laat veel
van deze creaties zien in de
tentoonstelling Fashion in Style.
Het ontwerpers collectief Das
Leben am Haverkamp heeft de
tentoonstelling vormgegeven.
Naast de creaties is er een
Mondriaan-atelier waarin u uw
eigen Mondriaantas kan maken.
Er is een foto opstelling waar u
in (Mondiraan)stijl op de foto
kan.

Zin in de zomer
De zomer komt eraan en we hebben er echt zin in. Zin in zon, zee en zand maar vaak tegelijkertijd in een
beetje zinvolle rust in deze hectische tijd. De – vaste – maandagavond van meditatie en gebed in Taize-stijl in het Bethel buurt- en kerkhuis is dan de plek om even stil te staan, juist om een beetje zin te geven aan
het begin van elke week. Ook in de zomervakantie is er elke maandagavond tussen 19.30 uur en 20.15
uur tijd voor een lied, een gebed, gewoon een beetje stilte, een kaarsje aansteken. De liederen en teksten
zijn meertalig, frans, Duits, Engels, Nederlands, Spaans. Iedereen van alle landen en leeftijden is welkom.
Het adres is Thomas Swenckestraat 28/30. De gehele zomer open, geen vakantiesluiting.

Cardia
Herinneringen aan een onbezorgde jeugd in Scheveningen 1967-1970
Ik ben geboren achter de zaak van mijn vader, in de Badhuisstraat. Maar na de verbouwing moesten we verhuizen, naar de overkant van de straat. Wij woonden met een gezin van zeven personen, waaronder vier kinderen, plus een inwonende tante op de tweede etage boven de rijwielzaak Cycle Import, hoek Badhuisstraat/
Heemraadstsraat. Compleet met opklapbedden, en balkon, sorry platje natuurlijk.
Ronddwalen in de kelder onder de drogisterij winkel van mijn vader aan de Badhuisstraat, een donker gat met
allerlei vreemde geuren, van zeeppoeder tot aceton en petroleum, wat mijn vader indertijd nog verkocht uit
een grote stalen tank in een gammel schuurtje achter de zaak.
Herinneringen aan de timmermanszaak van Jan de Bruijne op de hoek van de Loggerstraat tegenover de zaak
van mijn vader, de geur van vers zaagsel. Die zat weer naast de dierenwinkel van Kees Stolwijk, wiens zoon op
jonge leeftijd zo tragisch om het leven zou komen bij een verkeersongeval. Nog weer later, een exemplaar van
de Veronica Top Veertig scoren bij Muziekhuis Groot, en heel soms een singletje kopen.
Leren fietsen met blokjes op je trappers omdat je er nog niet bij kon, op de groei gekocht vanzelfsprekend. Zo
ook naar de lagere school in de Cornelis Jolstraat, Cordi Sacratissimo, maar dan de ingang aan de Kerklaan,
bereikbaar via de Ooststraat.
Spelen met de kinderen van de andere (katholieke) families uit de straat in de Belvedère of Scheveningse Bosjes. Of als je geluk had naar de grote speeltuin van de Bataaf, wat een feest.
Mijn tante afhalen van haar werk, cheffin van de linnenkamer in het oude statige Grand Hotel, nu Rederserf. Je
verstoppen in de grote rieten manden waar de was in werd vervoerd.
Naar de kerk, Sint Antonius Abt aan de Scheveningse weg, met ergens vooraan in de banken de toenmalige
premier van de KVP, Piet de Jong, woonachtig in het Catshuis. Maar ik heb de kerk niet zo lang bezocht, rebels
als ik was. Dat werd niet bijzonder op prijs gesteld door mijn ouders, pa was collectant.
Maar ook het gevaar van de zee, werd er van vroeg af aan ingepompt, aangespoelde lichamen als afschrikwekkend bewijs. Misschien dat we daardoor wel liever naar ons kleine houten huisje op de camping in Utrecht
gingen terwijl half Nederland en Duitsland de andere kant op reden.
En dan ben ik plotseling, na dertig jaar afwezigheid, weer terug op Scheveningen. En het voelt goed, ik ben
weer thuis, de cirkel is rond.
Alex Driessen
Ik geef het stokje graag door aan, Gusta de Bruin, oer-Scheveningse en toevallig ook nog mijn nicht.

Recensie Scheveningseweg

Een wonderwerk door mensenhanden is alweer de
21e uitgave in de historische reeks van het Muzee.
Schrijver Kees Stal is met zijn onderzoek niet over
één nacht ijs gegaan Het boekje gaat uitgebreid in
op de enorme moeite die mensen moesten doen
om van De Haag naar Scheveningen te komen (de
tocht duurde uren) en de Scheveningers die met
hun negotie naar Den Haag moesten zwoegen door
“de wildernisse”.
Constantijn Huygens ergerde zich enorm aan het
ontbreken van een fatsoenlijke weg en liet een traject uitmeten en wat het geheel zou moeten kosten.
Door de krenterigheid van het gemeente bestuur
had Huygens een
vrij goedkope variant van het geheel
uitgerekend, maar
dat werd nog veel te
duur gevonden
Nu bleek het tracé
door de duinen
het gebied van het
Hoogheemraadschap
van Delfland te zijn,
wat het geheel er
niet makkelijker op
maakte. De penningmeester van Delfland, Soetens, had zo
zijn eigen plannen.
Deze behelsden niet
alleen een gloednieuwe weg, maar ook een kanaal
en brede bomenrijen.
Het gesteggel, uitgebreid beschreven in het boek,
duurde van de eerste opmetingen in 1620 tot na
1660 en pas in 1663 kon aan de bouw van de Scheveningse weg begonnen worden. Zonder kanaal,
maar mét bomenrijen. Onder leiding van bouwmeester Van Swieten is het werk gerealiseerd en in
1665 opgeleverd.
Huygens schreef er het gloedvolle boek in dichtvorm “Zeestraet’ over dat een enorm succes was en
hij breidde zo de roem van de Scheveningseweg uit
tot ver in het buitenland.
Door zijn bemoeienis werd Huygens gezien als degene die de Scheveningse weg heeft ontworpen.
Het boek is verlucht met talloze brieven, kaarten
en illustraties. Het is verkrijgbaar in de winkel van
het Muzee en kost als u geen lid bent van het Muzee € 14.95
Hetty Mos

De tramsporen van de
Scheveningseweg
De Denktank die is gevormd om een advies aan
het College ter verstrekken is uitvergaderd. De
Denktank heeft echter niet een eensluidend advies kunnen vormen. Hierop heeft het collega een
standpunt gevormd en heeft dat naar de commissie
leefomgeving gestuurd. Enkele opvallende punten
uit dit standpunt.
•
•
•
•
•
•
•

De sporen worden 1 meter verschoven om 3.60
meter ruimte te krijgen voor de sporen
Er komt een spoorconstructie met 2 rijlopers
met extra gaten in het beton voor afwatering en
lucht voor het leven onder de grond
Er komen voedingspijlers voor bijzondere bomen en een constructie die er voor zorgt dat de
bodem om die bomen niet verdicht
Er is nog niet bekend of er midden dan wel zijmasten zullen worden toegepast
De zieke kastanjes worden gekapt, er wordt
een keerwandconstructie aangelegd waarna er
herplant gaat worden.
Voor iedere gekapte boom komen er twee terug
Er komen voorzieningen zodat klein wild de
Scheveningseweg kan oversteken

Allerlaatste geldinzameling actie
voor het unieke schoolplein van
Het Volle Leven.

Laat reeds gekapte Haagse bomen niet versnipperen! Het Volle Leven is een basisschool in
Scheveningen waar nieuwbouw de kans biedt
het unieke stukje grond van ongeveer 6000m2,
opnieuw in te richten. De wens is veel groen, water, natuurlijke speeltoestellen, een dierenwei en
een Klauterparcours van reeds gekapte Haagse
bomen.
Woensdag 31 mei hebben de vrijwilligers van
Stichting Vrienden van Het Volle Leven een
crowdfunding actie afgetrapt op www.voorjebuurt.nl/HetVolleLeven. Deze actie is zeer succesvol verlopen. Kijk voor meer informatie op deze
site. Er zijn verschillende beloningen te koop, wie
weet zit er iets voor u bij.De spannende vraag is
nog steeds welk bedrijf de beloning koopt van
het ‹vernoemen› van het Klauterparcours.

Cardia is een eigentijdse christelijke organisatie
voor ouderenzorg. We bieden met liefde een aandacht zorg die past bij de levenswijze en het levensverhaal van onze clienten. Met hart voor
elkaar. We kunnen dit mede waarmaken dankzij de
inzet van een grote groep toegewijde vrijwilligers.

Duinrust
Cardia Duinrust telt 80 zorgappartementen waarvan er meerdere geschikt zijn voor echtparen. Ook
wonen er ouderen die psychogeriatrische zorg
vragen. Verspreid in Duinrust woont een twintigtal
ouderen met een visuele beperking. Duinrust heeft
speciale aandacht voor deze doelgroep. In het zorgcentrum zijn diverse huiskamers voor bewoners
die psychogeriatrische zorg vragen. Hier proberen we zoveel mogelijk een huiselijke situatie te
creëren zodat mensen zich thuis en op hun gemak
voelen bij Duinrust!
Vrijwilligers
Duinrust kan niet znoder vrijwilligers. Ze zijn onbetaalbaar en waardevol. Vrijwilligers helpen ons
om net dat beetje extra te bieden. Zoals samen een
maaltijdkoken, helpen bij uitstapjes en kerkdiensten, of een wekelijks bezoekje brengen aan een
van onze bewoners.
Wij hebben ook graag vrijwilligers voor meer
praktische ondersteuning, zoals gasthren en gastvrouwen, hulp bij de administratie en de technische
dienst. Al is het maar een paar uur per week of per
maand. Op welke plek u als vrijwilliger ook actief
bent, u maakt voor de bewoners een belangrijk
verschil! En het is nog leuk ook.

Werk dat bij u past
Wat u doet als vrijwilliger, en hoe vaak, hangt af
van uw eigen wensen en mogelijkheden. Voordat u
begint als vrijwilliger, heeft u een gesprek met onze
vrijwilligerscoordinator over u wensen en verwachtingen. Daarna heeft u regelmatig contact met
de afdelingscoordinator die u inwerkt en waarmee
u ideeen en ervaringen uitwisselt.
Voor meer informatie:
Sabina Mets, vrijwilligerscoordinator
070-3502100
smets@cardia.nl

COLOFON
De klinker wordt uitgegeven op initiatief van
het WijkOverleg Scheveningen-dorp. Dit houdt
niet in dat de geplaatste artikelen de mening
van het WOS weergeven. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en houdt zich het
recht voor de ingezonden stukken in te korten
of niet te plaatsen.
Mis niks en volg ons op Facebook!
WOS Wijkoverleg Scheveningen-Dorp

REDACTIE
Eindredactie Ap Mos
Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan het
WOS-centrum.
Openingstijden:
dinsdag:
09.00 - 12.00 uur
donderdag:
09.00 – 12.00 uur
telefoon:
070-3500034
e-mail WOS:
wos@scheveningendorp.nl
e-mail redactie: klinker.wos@gmail.com

Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van
kopij voor de volgende Klinker (september
2017) is
30 augustus 2017
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Parkeren op Scheveningen
Op maandag 29 mei zijn door bewoners van dorp
en bad de zes onderstaande punten en enkele uitzonderingen op de algemene regelgeving besproken.
Als uitgangspunt is uitgegaan van het uniforme
parkeerregime dat beschreven staat op blz. 38 van
de verkeersvisie Scheveningen 2025. Hier staat het
volgende te lezen:
“Het parkeren van bezoekers en toeristen gebeurt
zoveel mogelijk in openbare parkeervoorzieningen.
Lang parkeren op straat is in beginsel bedoeld voor
bewoners, hun visite en werknemers binnen Scheveningen, bijvoorbeeld met een bedrijfsvergunning.
Kort parkeren op straat door bezoekers en toeristen blijft beperkt mogelijk, vooral gekoppeld aan
de bereikbaarheid van horeca, winkels en andere
bedrijven in de directe omgeving. Door een uniform
parkeerregime wordt zoekverkeer door bezoekers
voorkomen.”
Dit uitgangspunt vraagt om een strenger parkeerregime. In de praktijk zal bij iedere verandering
pas naderhand blijken of het gewenste effect is bereikt. Meerdere aanpassingen blijken waarschijnlijk nodig te zijn in de toekomst.
1. Het straatparkeren met GSM.
Het blijkt nog steeds mogelijk te zijn met de GSM
de parkeertijd te verlengen. Het verlengen moet
niet kunnen. Een aanpassing van de software van
Parkonline en de andere aanbieders van het GSMparkeren is noodzakelijk. Het hele systeem van
betaald parkeren wordt zonder deze aanpassing
onderuitgehaald. Als dit niet gebeurt staan op termijn alle straten vol met geparkeerde auto’s, die in
die bewuste straat niets te zoeken hebben. De leefbaarheid op Scheveningen is dan in het geding.
2. Maximum parkeerduur voor ticketkoper en
GSM-parkeerders,
Op 1 maart 2016 is de maximum parkeerduur
voor niet vergunninggebruikers in de kuststrook
verruimd van 30 minuten naar 60 minuten en een
deel van het achterland van 60 minuten naar 120
minuten. Door eerst een ticket te kopen en daarna
met GSM de parkeertijd opnieuw aan te vragen
kan men nu in de kuststrook 2 uur staan en in het
achterland zelfs 4 uur. Dit lange straatparkeren is
ongewenst. De aanwezigen waren unaniem voor
het verkorten van de parkeerduur naar 30 minuten
in de kuststrook en 60 minuten in het achterland.
Het parkeertarief. (Vraag van Debby).
De huidige parkeertarieven op straat zijn erg laag.
Mijn inziens is het straattarief een instrument om
evenwel bezoek en lang parkeerders te stimuleren
te parkeren in de voor hen bedoelde parkeergarages, mits deze een gunstiger tarief aanbieden dan
op straat. In eerdere besluitvorming konden de
straattarieven niet meegenomen worden. Maar nu
bestaan er plannen de tarieven voor straatparkeren in Den Haag t.z.t. wel te verhogen (zal nog wel
even duren i.v.m. verkiezingen). T.z.t geldt dit dus
ook voor Scheveningen. Regeren is vooruitzien,
daarom de vraag.
De aanwezigen waren unaniem van mening dat het
straatparkeren duurder moet zijn dan het parkeren
in een garage. Men denkt op dit moment aan tarief
van 2,50 tot 3,00 euro per uur,
3. Kuststrook en achterland één zone?
Op 1 maart zijn de kuststrook en achterland tot
één zone samengevoegd. Hier zou men moeten
kijken naar die straten in de kuststrook waar een
zeer grote parkeerdruk (>90%) is. Zijn daar de
vergunninghouders van het achterland mede de
oorzaak van? Deze vraag is nog niet beantwoord
en daarom stellen wij nu voor dat parkeerders met
een bewonersvergunning of met een bezoekersvergunning uit het achterland niet meer in de kuststrook kunnen parkeren.
4. Het commerciële gebied.
De aanwezigen waren van mening dat bewoners in
dit gebied zonder eigen parkeerplaats een parkeervergunning behoren te krijgen.
6. Het straatparkeren in het achterland dichtbij de grens van de kuststrook.
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In het achterland dicht bij deze grens zijn straten
met een hoge parkeerdruk. De gedachte gaat vooral
uit naar de omgeving van het circustheater, maar
ook naar andere straten bij de grens hebben hetzelfde probleem. Deze straten hebben een strenger
parkeerregime nodig om het parkeerprobleem op
te lossen. Deze straten zouden bij de kuststrook
gevoegd kunnen worden. In eerste instantie stellen
wij voor het gebied tussen de Stevinstraat en Havenkade bij de kuststrook te voegen. Dit is inclusief
de Havenkade en exclusief de Stevinstraat.
De uitzonderingen.
Het tennispark Mets
Het is prima dat de Mets vergunningen heeft voor
zijn leden. Nu de vergunningen niet meer van
papier hoeven te zijn kan men de vergunningen
beperken in tijdsduur. Het gebruik van de vergunning hoeft ook niet meer beperkt te worden tot de

Berkenbosch Blokstraat. Leden van de Mets staan
daar bij voorkeur en bewoners staan bij voorkeur
in de straat waar zij wonen. (Alleen de mensen van
het hofje zullen erg blij zijn. Toevoeging van Hans)
Museum Beelden aan zee
Tickets met een max. parkeerduur van 2 uur is hier
ongewenst. Alleen voor de bezoekers aan het museum is een ruimere parkeertijd eventueel mogelijk. Dit punt is niet helemaal uitgewerkt.
Hotelschool.
Waarom is hier nog een klein gebied met vrij parkeren. Moet deze uitzondering blijven?
Zwembad De Blinkerd.
Geen bezwaar tegen bestaande regeling.
Hotelvergunningen. (niet besproken op deze
avond)
Moeten hier niet bepaalde straten aangewezen
worden. De Nieuwe Duinweg zou prima zijn.

Parkeersysteem

Naar aanleiding van een veel te hoog aantal afgeschreven uren een tegoed aan bezoekersparkeren
is er aan de gemeente gevraagd hoe te handelen
met het aan en afmelden van bezoekers in het online systeem. Het systeem is niet erg gebruikersvriendelijk. Wellicht helpt onderstaande uitleg van
een woordvoerder van de gemeente.

In Scheveningen Bad-Dorp (gebied 43) gelden verschillende betaald parkeren tijden namelijk vanaf
10.00 uur (kuststrook) en vanaf 13:00 (achterland). Bij het aanmelden via de website of telefoon
kan er door het systeem niet bepaald worden waar
u parkeert. Daarom wordt de ruimste betaald parkeren tijd gehanteerd, vanaf 10:00 uur.

Komt uw bezoek aan voordat het betaald parkeren
ingaat? Dan kunt u uw bezoek alvast aanmelden.
De verrekening van uren gaat in vanaf het moment
dat het betaald parkeren ingaat. Dit geldt dus niet
in vergunninggebied Scheveningen Bad - Dorp,
waar verschillende tijden voor betaald parkeren
gelden. De website hanteert de ruimste parkeertijd (vanaf 10:00 uur) in Scheveningen Bad-dorp
(gebied 43). Parkeert uw bezoek bijvoorbeeld vóór
13.00 uur in een straat waar het betaald parkeren
om 13.00 uur ingaat en meldt u uw bezoek via
internet aan, pas dan de starttijd aan naar 13.00
uur. Meldt u uw bezoek via de telefoon aan, wacht
dan met aanmelden tot 13.00 uur. Als u uw bezoek
namelijk aanmeld om 12:00 uur dan zal er vanaf
12:00 uur saldo worden afgeboekt terwijl u in het
gedeelte van Scheveningen staat waar betaald parkeren vanaf 13:00 geldt.

Vlaggetjesdag 2017

Foto’s Hetty Mos

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 59
De zomer is begonnen met een prachtige junimaand
in Muzee. Het was op z’n Schevenings gezegd ‘ien en
al feest’ met nieuwe haring, nieuwe boeken en een
nieuwe voorzitter.
Feestweek’
Op zaterdag 10 juni vielen drie mooie momenten
samen. We vierden dat 65 jaar geleden met de
oprichting van de Stichting Oud-Scheveningen de
basis werd gelegd voor ons museum. Als deel 21 in
de Historische Reeks van Muzee werd een prachtig
boek gepresenteerd over de ontstaansgeschiedenis van de Scheveningseweg. En het was ook de
dag waarop ik de voorzittershamer overdroeg aan
mijn opvolger Chris Schaapman. Op de oprichtingsdatum zelf – 12 juni – hadden we met de museale
bezetting een excursie naar het voormalige s.s. Rotterdam dat als museumschip ligt afgemeerd in de
Rotterdamse haven. Meteen de zaterdag daarop
was het Vlaggetjesdag, waar Muzee met een infostand van de partij was. De vrijdag daarvoor werd
de SCH 236 Noordster binnengehaald om weer in
de oorspronkelijke staat van haringlogger te worden teruggerestaureerd – een project waarin ook
Muzee Scheveningen participeert.
Scheveningse Dag
En weer een week later op zaterdag 24 juni een ander hoogtepunt: de Scheveningse Dag. Dit jaarlijks
door de Vrienden georganiseerde evenement werd
geopend door Henk Groen, die in zijn toespraak
onder meer wees op het belang van Muzee Scheveningen. Hij overhandigde het eerste exemplaar
van de flyer over het Noordster-project aan Riet
Taal-van den Berg, die meteen als ‘Vriend van de
Noordster’ donateur werd. Daarna opende hij de
dag met een forse sjor aan de slinger van een oude
misthoorn, die vroeger aan boord van de (zeil)log-

ger werd gebruikt. Het was de hele dag een drukte
van jewelste; er werden ruim 1760 bezoekers gesteld. Door het mooie weer was het goed toeven
op de binnenplaats, waar de lucht was doordrenkt
met de geur van gebakken en gerookte vis. Alle
vrienden van Muzee waren druk in touw om er een
prachtige dag van te maken. Noordstervrijwilliger
Wout Bruin stond in vissersplunje – bruine kiel,
blauwe werkbroek, ‘rôie zaddook’ om de nek en
‘put’ op het hoofd – achter de kraam van de Noordster en wierf daar donateurs bij de vleet. Er werd

gezongen en klederdracht gepresenteerd en aan
het eind van de dag gingen op de aanstekelijke muziek van de band Ragmob de voeten van de vloer…
Kortom een zeer geslaagde dag!
Scheveningseweg
In de Historische Reeks verscheen als deel 21 ‘Een
wonder-werck, door menschen handen. De aanleg
van de Scheveningseweg’, geschreven door Kees
Stal. Aan de hand van archivalia en andere eigentijdse bronnen is Kees Stal nagegaan hoe de aanleg
van de Scheveningseweg in feite vorm kreeg. Het

blijkt dat alles net iets anders in elkaar stak dan
meestal is aangenomen. Zo was Constantijn Huygens beslist niet de ontwerper van de weg, zoals
vaak is gedacht. Het fraai geïllustreerde en 128
bladzijden tellende boek is in de museumwinkel en
via de boekhandel verkrijgbaar voor €14,95. Maar
voor donateurs van Muzee Scheveningen is het gratis. Er ligt voor elke donateur een exemplaar gereed bij de receptie. Vergeet u het niet af te halen!
(Voor een recensie zie pagina 6, red)

Afscheid als voorzitter
Op 10 juni trad ik af als voorzitter omdat mijn
statutaire termijn er op zit. Het was een prachtig
afscheid, waarvan ik erg onder de indruk ben. De
Vrienden zongen in dracht op
het podium een
mooi afscheidslied. Van Joop
Alberti ontving
ik namens hen
een serie postzegels met de afbeelding van een
vrouw in Scheveningse dracht
en een stel
manchetknopen
met daarop
het wapen
van Scheveningen. Een
prachtige
herinnering!
Van pen-

ningmeester Martin Mos kreeg ik namens Muzee
een heel bijzonder cadeau: het eerste paneel van
de fotogalerij met daarin een fotocollage van mijn
diverse bestuursactiviteiten én een naambord
waarmee de galerij naar mij is vernoemd. Het
werd meteen na afloop van de bijeenkomst in de
gang aangebracht. Van auteur Kees Stal ontving
ik het eerste exemplaar van zijn boek over de
Scheveningseweg en van Immetje de nieuwe druk

van haar ‘Impressies’ met daarin haar muurgedicht
in de Wassenaarsestraat. Wethouder Karsten Klein
bracht mij
de grootste
verrassing
toen hij aan
het slot van
zijn toespraak
over mij te
spreken kwam,
mij bedankte
en – het drong
pas geleidelijk
tot mij door

- de daad bij het woord voegde door mij namens
het college van b en w de stadspenning uit te
reiken. Een grote eer waarvoor ik de gemeente
bijzonder erkentelijk ben. Ook vanaf hier dank ik
Karsten Klein voor de mooie en hartelijke woorden
waarmee hij mij heeft gehuldigd. Het was mij
een groot voorrecht om de belangen van Muzee

Scheveningen in de afgelopen twintig jaar eerst
als penningmeester en sinds 2007 als voorzitter
te mogen dienen. Ik dank een ieder voor het
vertrouwen dat in mij is gesteld. Ik wens onze
nieuwe voorzitter Chris Schaapman een mooie en
vruchtbare bestuursperiode.

Laatste Praaibericht
Dit is mijn 59e en tevens laatste praaibericht.
Het eerste schreef ik in de Klinker van april
2007. Met veel genoegen heb ik telkens verslag
mogen doen van de belangrijkste nieuwsfeiten in
ons mooi museum en voor de daartoe geboden
ruimte ben ik de redactie – in het bijzonder
eindredacteur Ap Mos – bijzonder dankbaar.
Evenals de voorzittershamer geef ik nu ook de
praaiberichtenpen over aan mijn opvolger Chris
Schaapman. Hij zal als voorzitter verder gaan met
Praaibericht No. 60 – een mooi getal voor een
eerste ‘roopje van de brug’. Ik wens hem daarbij
ten minste even veel genoegen als ik bij het
schrijven van mijn Praaiberichten heb gehad. En u
dank ik allen voor uw lezersaandacht én steun aan
ons geliefd Muzee Scheveningen!
Mr Henk Grootveld
Oud-voorzitter Muzee Scheveningen

Laatste nieuws
Op zondag 2 juli 2017 gespot op de Frederik
Hendriklaan dit Scheveningse kussen. De stof
is speciaal voor deze kussens gedrukt. Het is
handgemaakt en kost € 20,00. Een koopje
voor zoiets niet dagelijks en een waar sieraad
voor uw huis... lekker zacht.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Emma Spaans, Zutfensestraat
64 of mailen met stoelendanz@gmail.com en
kijken op www.stoelendanz.nl.
am
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