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VERKEERSNOODKREET VAN HET WOS 
AAN DE GEMEENTE

Aan
Het College van Burgemeester en Wethouders 
Scheveningen, 6 mei 2013
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: U13-006
Betreft:  Verzoek om inzet verkeersregelaars voor Scheveningen-Dorp tijdens evenementen en 
extreme zomerse dagen.

Geachte dames en heren,

Vanaf september 2010 wordt er door het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp (WOS) tijdens 
het Verkeer en Parkeeroverleg (V&P) aandacht gevraagd om voor Scheveningen-Dorp 
verkeersregelaars in te zetten tijdens evenementen en extreme zomerse dagen (zie o.a. verslag 
V&P 04-2010 punt 6).
Deze verkeersregelaars werden en worden wel ingezet bij Scheveningen-Haven en 
Scheveningen-Bad.
Dit heeft tot gevolg dat de straten van Scheveningen-Dorp vol lopen met verkeer en dat er op 
de hoeken van straten wordt geparkeerd waardoor de hulpdiensten niet meer  tijdig ter plaatse 
kunnen komen ingeval van calamiteiten.
Deze situatie is inmiddels versterkt door het instellen eenrichtingsverkeer op de nieuwe 
Boulevard.

Namens de bewoners van Scheveningen-Dorp verzoeken wij u om  vanaf 2013 ook 
verkeersregelaars in te zetten voor het verkeer  richting Scheveningen-Dorp .
Tevens verzoeken wij u te handhaven op  verkeerd geparkeerde auto’s, zodat de hulpdiensten 
ongehinderd ter plaatse kunnen komen.   

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het WOS
Jan Lautenbach, voorzitter

CC. Directeur Stadsdeelkantoor Scheveningen, Brandweer Scheveningen, Politie Nieuwe 
Parklaan, deelnemers V&P overleg.
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Opening/mededelingen /vaststelling 1. 
agenda
Voorzitter Jan Lautenbach opent de verga-
dering om 20.00 uur en heet iedereen wel-
kom. 

Vragen aan de wijkagent/Rondje door de 2. 
wijk
Er zijn geen meldingen voor de wijkagent •	
binnengekomen bij het WOS.
De wijkagent deelt mee dat de jaarwisse-•	
ling goed is verlopen door inzet van politie, 
gemeente en de aannemers op de boule-
vard. Verder deelt de wijkagent mee dat het 
vreugdevuur volgende jaar i.v.m. de opleve-
ring van de boulevard waarschijnlijk wordt 
verplaatst.
Is er een nieuw regime voor de Keizerstraat •	
m.b.t. parkeren? De pollers staan naar bene-
den en er staan weer auto’s geparkeerd.
Bij het WOS is daar niets van bekend. De •	
voorzitter doet hierover navraag bij Ed 
Smid.
De gladheid door sneeuwval zorgde de af-•	
gelopen weken voor lastige situaties in Oud 
Scheveningen.

Verkiezingen  Algemeen Bestuur 20133. 
Jan Lautenbach

In november 2012 is het rooster van aftre-- 
den vastgesteld;
aftredend zijn: Dirk Vrolijk, Robert Verha-- 
gen, Jan Lautenbach en Cees Verbaan;
Cees Verbaan niet beschikbaar is voor de - 
volgende periode, vanwege zijn drukke 
werkzaamheden;
Stemming per deelgebied:- 

Badhuisstraat Oost:  geen kandidaten 
Badhuisstraat West : Jan Lautenbach
Keizerstraat Oost: geen kandidaten
Keizerstraat West: geen kandidaten
Renbaankwartier: geen kandidaten
Kop Keizerstraat: Dirk Vrolijk
Vuurbaakstraat e.o.: geen kandidaten
Seinpostduin: Robert Verhagen
Zeijlplas: geen kandidaten 

Bovengenoemde kandidaten worden alle-- 
maal gekozen;
de voorzitter vraagt de aanwezigen in hun - 
omgeving te kijken naar geschikte kandida-
ten voor de openstaande zetels;

Verkiezingen Dagelijks Bestuur 20134. 
Jan Lautenbach

De zittingsperiode voor het Dagelijks Be-- 
stuur is 1 jaar;
de zittende bestuursleden hebben zich be-- 
schikbaar gesteld; 
er zijn geen nieuwe aanmeldingen voor het - 
Dagelijks Bestuur;

Het Dagelijks bestuur wordt gekozen:
 Voorzitter  - Jan Lautenbach - geen schrifte-
lijke stemming nodig - bij acclamatie aange-
nomen;
2e Sectretaris  - Ciska Bourseul  - geen schrif-
telijke stemming nodig - bij acclamatie aange-
nomen;
Penningmeester - Hans Grijzen  - geen schrif-
telijke stemming nodig - bij acclamatie aange-
nomen;
PR - Adri Plugge – geen schriftelijke stem-
ming nodig - bij acclamatie aangenomen.

Verkiezingen leden van de kascontrole-5. 
commissie over het boekjaar 2012

Drie vrijwilligers worden benoemd tot de kas-
controlecommissie 2012.

Andere actuele zaken 6. 
Scheveningse stoeptegel

de eerste Scheveningse stoeptegel wordt 8 •	
februari 2013 in de openbare straat gelegd 
door wethouder Marnix Norder;
Hans deelt het programma uit van die dag; •	
Op de vraag of er een nalevering komt ant-•	
woordt Hans, dat er geen nalevering komt.

ORAC’S
De (voorlopige) locaties voor het plaatsen •	
van orac’s in de Wassenaarsestraat worden 
aan de orde gesteld;
er is bezorgdheid over de berichtgeving •	
naar bewoners en de procedures;
niet alle bewoners waren uitgenodigd voor •	
de informatieavond  en konden daarom 
geen gebruik maken van het aandragen van 
alternatieve locaties;
brieven aan de gemeente hebben niets op-•	
geleverd;
Gediscussieerd wordt over de handelswijze •	
van de gemeente.
enkele bewoners uit andere deelgebieden •	
vertellen over hun ervaringen - de gesprek-
ken die zij hebben gevoerd  met de ge-
meente en de lopende procedures tegen de 
gemeente;
de gemeente heeft nog geen beslissing ge-•	
nomen over het ontwerp plaatsingsplan;
volgens de laatste gemeentelijke berichten •	
zou in de laatste week van december 2012 
een beslissing worden genomen over het 
ontwerp plaatsingsplan; hierover is echter 
nog niets gepubliceerd;
voor het definitieve plaatsingsplan geldt de •	
gemeentelijke bezwarenprocedure;
geadviseerd wordt met de betrokken perso-•	
nen om de tafel te zitten en een standpunt 
hierin te nemen en vervolgens alternatieven 
aan te dragen bij de gemeente;

Muurschildering
Het WOS biedt ondersteuning bij de aan-•	
vraag van subsidie voor een muurschilde-
ring in deelgebied Keizerstraat Oost. - Hans 
biedt aan te helpen met de aanvraag

Kooi in de Keerlus
Waar de hekken en netten van de voetbal-•	
kooi bij lijn 11 zijn gebleven? Momenteel 
wordt er onderhoud gepleegd. De kooi blijft 
echter in de keerlus staan.

Inloopspreekuren
Er is een inloopspreekuur van Haag Wonen - 
vanavond gestart in het Kalhuis. Er zou eens 
moeten worden  gebrainstormd met het 
WOS over de verschillende inloopspreek-
uren die gehouden worden in het Kalhuis. 

Bouwplannen Postkantoor Hoge Prins Willem-
straat / Badhuisstraat

 Is er intussen meer bekend over de bouw-
plannen?
de inloopavond is massaal bezocht;•	
belangstellenden konden zich opgeven voor •	
de klankbordgroep;
gisteren is de klankbordgroep voor het •	
eerst bij elkaar zijn gekomen;
regelmatig staan aankondigen bij de ge-•	
meentelijke berichten (met een termijn van 
bezwaar);
het is tamelijk complex; waarschijnlijk •	
wordt per onderdeel vergunning gevraagd;

het bouwplan past in het goedgekeurde be-•	
stemmingsplan Scheveningen Dorp; 
de voorlopige plannen zijn slopen in april •	
en start bouw in mei;
Stichting LIMOR organiseert op 16 maart •	
2013 een open dag op een locatie in Zoeter-
meer. Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via het WOS;
Voor de klankbordgroep kunt u zich aan-•	
melden bij de projectontwikkelaar.

Betaald parkeren Badhuisstraat West
Volgens planning zou in het voorjaar van 2013 
betaald parkeren ingevoerd worden in Bad-
huisstraat West.
Boulevard Cie

Op 18 februari 2013 is de laatste bijeen-•	
komst van de boulevard Cie.
Het ontbreken van de trapleuningen wordt •	
weer ingebracht.

Brommers op fietspaden
Er komt een actie in Amsterdam om brom-•	
mers te weren op fietspaden, komt dat ook 
in Den Haag? Bij het WOS is hier niets over 
bekend.

Asfalt
Waar kun je gaten in het asfalt melden? Ge-•	
meentelijk Contactcentrum 14070.

Rondvraag / Sluiting7. 
Het WOS heeft vorig jaar Tineke Hooiveld, 
stadsdeeldirecteur, gevraagd de kruispunten, 
steile straten en trappen mee te nemen in de 
strooiroute, omdat gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Helaas is niet op alle plekken ge-
strooid.
Het WOS zal in een brief aan de gemeente aan-
dacht vragen hiervoor.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 
Datum: woensdag 30 januari 2013

Bijna 9 miljoen aan onderwijs-
subsidies toegekend 

De gemeente Den Haag heeft 
dit jaar nog eens € 8,84 miljoen 
aan subsidies toegekend voor 
onderwijsbeleid en schoolsport. 
Accenten liggen daarbij op voor- 
en vroegschoolse educatie, de 
ontwikkeling van de brede buurt-
school en het versterken van ou-
derbetrokkenheid. 

Wethouder Ingrid van En-
gelshoven (Onderwijs, Dienstver-
lening): “Talentontwikkeling staat 
centraal in het onderwijsbeleid 

van de gemeente Den Haag. De toegekende 
subsidies betekenen meer kansen voor kin-
deren om zich maximaal te ontplooien.” 

Haagse schoolbesturen, welzijnsinstellingen 
en onderwijsondersteunende instellingen heb-
ben voor de tweede maal in dit kalenderjaar de 
gelegenheid gehad aanvragen voor subsidie in 
te dienen. 

Voor de ontwikkeling van vroeg- en 
voorschoolse educatie is dit keer een bedrag 
van 3,5 miljoen euro bestemd. Daarbij gaat het 
erom peuters en kleuters educatieve program-
ma’s te bieden. Het grootste deel van deze mid-
delen wordt ingezet voor kwaliteitsverbetering 
van de voor- en vroegschoolse educatie, o.a. 
door het inzetten van Hbo-coaches. 

Ook voor de ontwikkeling van brede buurt
Zie voor vervolg pagina 3, 3e kolom
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Verkêrde ûtdrukkinge

We-’ebbe allemael de beschikking ‘ekrege over de woordeschat, die onze tael bezit. We maeke 
veul gebruk van ûtdrukkinge, die deur de tij-je benne ontstaen. Woorde ‘ebbe we nôdig om ons 
verstaenbaer te maeke. Gezegdes diene vaek om ons in ‘t kort ies nog dûdeleker te maeke. Mar 
somtije, as je zô je-oor te lûstere legt, ‘oor je wel d’r- is wat.

Zô ‘oorde ik pas nog ‘n voe’baltrainer op te raedio. ‘IJ was iet tevreeje over z’n speulers. “Ze 
liepe as dôie vogeltjies”, zee die. Toe’- was t’r ien in ‘n praetpregramma en die vertelde as tat tie 
vrooger voor ‘n appel en ‘n peer mos werreke. Z’n kammeraed dee ôk ‘n dût in ‘t zakje. Die zee: 
“Je was blij as je ‘n korrel mee kos pakke.”

Vurderop bij ons benne nieuwe bure komme weune. “Ken je ‘t al wenne?”, vroog-ik an de 
buurvrouw. “Nou, ik voel me toch nog net ‘n kip in ‘n vreemd pak’ûs, gaf ze-as antwoord. Ik 
wulde d’r gien kat geve, dus liet ik ‘t mar zô.

We-’aa’ne ‘n preitje met ‘n kennus en die zou, volleges z’n zegge, wel-d’r-is ‘n appeltje opgôie. 
“Dà’-ken je beter iet doen”, zee-ik, “ dan ‘êt-tie appel ‘n buts!” Mar goed, toe’ weer-d’r-is ‘n kêr op 
te raedio, ‘n keurige ‘eer met ‘n deftige stem, die vertelde dat te soep nôit zô ‘eet wier op’ediend.
Meschien wordt bij de man thûs de soep lauw op’ediend.

Jae, as je d’r zô oplettet, ‘oor je veul ûtspraeke, die iet êlemael kloppe, mar ze werreke wel op je 
lachspiere.’N woordspeuling vin ik ôk wel êl leuk. Die van mên ‘a’ z’n ‘and verzwikt en dà’ -beviel 
‘m iet. ‘IJ von ‘t lastig. “ Ik ken iet ût te voete met-tie ‘and...”, zee die teuge me.

De-’umor lêt dus iet allien op straet, mer ôk in ‘ûs. Och, zô speule we met letters. Zus en twintig 
benne ‘t-r. Mêr as genog. 
We kenne d’r naer ‘artelust zin en onzin mee verzinne.

Immetje

Nadruk verboden

Spreukje.
Wat de lezerstafel biedt moet men omzichtig proeven,
zo leert men fijnproeven.
Immetje 

scholen wordt opnieuw geld uit-
getrokken. Ruim twee miljoen is 
toegekend om het aandeel van 
brede buurtscholen in het ba-
sis- en voortgezet onderwijs te 
versterken. 

Een bedrag van 1,5 miljoen is 
beschikbaar om ouderbetrok-
kenheid te stimuleren. Daar prof-
iteren ondermeer de Paul Kru-
gerschool, de Voorsprong en de 
Koningin Beatrixschool van. Op 

die scholen worden wordt de Moederkunstklas 
georganiseerd. Met dit programma raken oud-
ers actief bij school betrokken, krijgen ze beter 
zicht op de creatieve ontwikkelingen van hun 
kind en leren ze samen creatief te werken.   

René Lalique (1860 – 1945)
Meester van de Franse Art Nouveau en Art 
Deco
Gemeentemuseum Den Haag
22 juni t/m 10 november 2013
 
De exclusieve objecten van de Franse juwe-
lenontwerper en glaskunstenaar René Lalique 
zijn het symbool van luxe uit de tijd van de Art 
Nouveau en Art Deco. Laliques werk geniet een 
internationale belangstelling en op veilingen 
worden duizelingwekkende bedragen voor zijn 
stukken betaald. Het Gemeentemuseum Den 
Haag toont deze zomer letterlijk schitterende 
werken van deze beroemde kunstenaar. René 
Lalique (1860 – 1945) – Meester van de Franse 
Art Nouveau en Art Deco is de eerste groot-
schalige tentoonstelling die in Nederland aan 
Lalique wordt gewijd. Aan de hand van zijn 
rijke oeuvre wordt uitgebreid ingegaan op de 
Nederlandse clientèle van de kunstenaar, zijn 
opdrachtgevers en hoe zijn werk hier werd 
ontvangen. 
 
Rond 1900 wordt de jonge kunstenaar René 
Lalique internationaal gezien als dé ontwer-
per van het moderne sieraad. De groten der 
aarde, actrices en operadiva’s pronken met zijn 
sieraden die niet imponeren door het gebruik 
van goud en diamanten, maar door de crea-
tieve vormentaal en het gebruik van nieuwe 
materialen als vensteremaille en halfedelste-
nen. Lalique kiest typische Art Nouveau en Art 
Deco motieven, zoals de natuur en vrouwelijke 
vormen. Hij ontpopt zich tevens tot glaskun-
stenaar, wat ook in Nederland belangstelling 
wekt. Laliques kennismaking met de luxe par-
fumindustrie zorgt voor een stroomversnel-
ling. Hij ontwikkelt een werkwijze die het mid-
den houdt tussen kunst en industriële vormge-
ving: moderne industriële luxe. Hij vervaardigt 
machinaal hoogwaardige kunstobjecten met 
een luxe uitstraling. Naast parfumflessen gaat 
hij onder eigen naam kunstzinnige glasvormen 
produceren. Doordat de objecten in een oplage 
worden geproduceerd zijn deze bereikbaar 
voor een breder publiek. 
 
Nederland maakt vanaf de roaring twenties 
kennis met Lalique. Naast beroemde verkoop-
punten als Metz & Co. en Focker en Meltzer, 
worden zijn glazen objecten via kleine ten-
toonstellingen verkocht. Zijn werk wordt tot 
in Nederlands-Indië gewaardeerd, bedrijven 
geven hem opdrachten en ook het Koninklijk 
Huis blijkt niet ongevoelig voor de Franse 
pracht en praal. Het koninklijk paar vraagt 

vervolg van pagina 2, 3e kolom

Zie voor vervolg pagina 4, 3e kolom

Tijdens zondagen in 2013 van begin mei t/m eind augustus en tijdens een aantal evenementen 
(zoals Vlaggetjesdag, Vuurwerkfestival) worden P+R faciliteiten voor bezoekers naar Schevenin-
gen opengesteld, met name bij het ministerie van I&M aan de Plesmanweg. Bezoekers kunnen 
een parkeerplaats reserveren via de website van Uitje Auto. 

Het adres van de website is: www.uitjeauto.nl
Vanaf het parkeerterrein van het ministerie van I&M kan men met regulier OV (tram 9 of bus 
22) verder naar Scheveningen. Maar men kan ook kiezen om er een gezellige wandeling van te 

maken. Bij grote drukte en veel reserverin-
gen kan men ook vooraf aanvullend vervoer 
vanaf het ministerie van I&M reserveren. 
Dat gebeurt dan met taxibusjes. Via een app 
(AppStore of Google Play) wordt routeadvies 
gegeven en is informatie over de P+R locatie 
beschikbaar. Ook op de website van de be-
treffende evenementen wordt verwezen naar 
Uitje Auto.
  
De gemeente ondersteunt dit initiatief. De 
gemeente geeft aanvullende route-informa-
tie onderweg via drips (dynamische route 
informatie panelen, zie voorbeelden). 

Tijdens het strandseizoen 2013 rijdt ook weer de strandexpres vanaf het P+R terrein Hoorn-
wijck.
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De Silvia Korevaer boom

Het Stadsdeel kantoor Scheveningen is een 
tijd geleid door Silvia Korevaer, wellicht is 
dat u nog bekend. Silvia is overleden en heeft 
dierbare herinneringen in Scheveningen 
achter gelaten. Die herinneringen zijn vaak 
van persoonlijke aard. Meneer De Reus in de 

Terschellingstraat heeft ook zo’n ervaring. 
Voor zijn huis stond een boom. Blijkbaar 
vond stadbeheer dat de boom het niet goed 
deed. Op een dag was de boom verdwenen tot 
grote teleurstelling van meneer De Reus. De 

Reus klom in de pen en heeft gepleit voor de 
terugkeer van de boom. Dat ging niet zo maar, 
dus was er bij de escalatie van het probleem op 
een gegeven moment contact met Silvia. 
Nog voor het terugplaatsen van de boom 
overleed Silvia. Meneer De Reus heeft daarom 
de boom aan Silvia opgedragen en door de 
aangebrachte naamplaat voor vele jaren 
een herinnering aan de slagvaardige Silvia 
Korevaer neergezet.
Foto’s: Hans Grijzen

am

Lalique lampen te ontwerpen 
voor Paleis Soestdijk. 
 Het schitterende jaren dertig ge-
bouw van het Gemeentemuseum 
Den Haag biedt de ultieme am-
biance voor een tentoonstelling 
over deze meester van de Franse 
Art Nouveau en Art Deco. De ten-
toonstelling geeft aan de hand 
van ruim honderd voorwerpen 
een goed beeld van de Franse 
chic in Nederland tijdens het in-
terbellum. Van een hoornen kam 

met parels, tot een vensteremaille halssieraad, 
van gouden manchetknopen tot persgeblazen 
parfumflacons en schitterende glazen sierva-
zen die vrouwen en mannen rond 1900 van 
grandeur en klasse deden voorzien.
 
Onderzoeker Lennart Booij (1970) - bekend 
van TV-programma’s als AVRO’s zoektocht, 
Krachtstroom en VARA’s Lagerhuis - sluit met 
deze tentoonstelling en de daarbij behorende, 
rijk geïllustreerde publicatie gewijd aan het 
oeuvre van René Lalique een vierjarig promo-
tieonderzoek af aan de Universiteit Leiden. 

Martin Gerwers
Projectenzaal
27 april t/m 18 augustus 2013
Gemeentemuseum Den Haag

Martin Gerwers (Velen, Dld., 1963) is geboeid 
door ‘de ervaring van het kijken’. Hij vervaar-
digt onregelmatige vormen in gevouwen schil-
derijen en sculpturen die hij aan de wand of 
midden in de ruimte plaatst. Deze driedimen-
sionale kunstwerken kan je van verschillende 
kanten  bekijken. In het Gemeentemuseum 

vervaardigt hij dit voorjaar een site specific 
installatie vernoemd naar de zaal van zijn ten-
toonstelling: Projectenzaal.
Piet Mondriaan was de founding father van 
geometrische abstractie, was het voorbeeld 
van Gerwers. Voor zijn kunstwerken maakt hij 
gebruik van de stijlen van Elsworth Kelly, die 
in de jaren vijftig en zestig de shaped canvases 
en op principes uit de minimal art. 
Het doel van Martin Gerwers is om de toe-
schouwer zijn werk bewust te laten ervaren. 
Om die reden gebruikt hij kleuren die moeilijk 
te plaatsen zijn.

vervolg van pagina 3, 3e kolomDossier Duinstraat

Dossier Duinstraat is een boek dat is uitgege-
ven ter opluistering van de nieuwbouw van de 
brandweerkazerne aan de Duinstraat in 2008. 
Het staat vol met verhalen over de historie van 
het gebouw waar de politie en brandweer al 
die jaren hun werk hebben gedaan over de pe-
riode van 1906 tot heden. De brandweer heeft 
het in eigen beheer uitgegeven. Het is nooit in 
de boekhandel te koop geweest. De schrijver 
Karel Wagemans heeft een boek gemaakt dat 
leest als een jongensboek. De archieven zijn 
flink gebruikt en er zijn veel mooie foto’s ge-
plaatst. 

Het verhaalt onder andere over de hofjes in 
Scheveningen en het gebrek aan een professio-
nele brandweer, over veldslagen met de politie 
en brandweer, een bomaanslag op de Franken-
slag, de Tweede Wereldoorlog, de vele, vele 
branden en niet te vergeten het concert van de 
Rolling Stones in 1964. De recente historie ver-
telt over de juwelenroof uit het Museon en de 
brand in het verbouwde Catshuis.

Dit boek kost € 7,50 per stuk. Het is tegen con-
tacte betaling af te halen aan de Badhuisstraat 
175, telefoon 070-3500034 voor een afspraak.

Beachstadium

Het Beachstadium bij het Noorder Havenhoofd 
laat weten dat het stadion een de website 
heeft. Het adres is: www.beachstadium.com. 
Op deze site kunt u het programma zoals dat 
op dat moment bekend is zien. Er zal voor 
worden gezorgd dat de site regelmatig wordt 
bijgewerkt zodat u de laatste ontwikkelingen 
in het programma kunt zien. Deze informatie is 
ook bij het stadion te vinden. Op site is ook een 
mogelijkheid voor het stellen van vragen en u 
kunt daar uw klachten kwijt.
am

Computerlessen in Het Uiter-

joon 

Respect Zorggroep Scheveningen

Wilt u kennismaken met de computer, leren 
internetten en mailen, foto’s bewerken of pa-
gina’s opzoeken van de gemeente of nutsbed-
rijven enz. ,alles is op prettige wijze op te pak-
ken in de lessen in Het Uiterjoon Internetcafé. 
Uiteraard met koffie!

Er beginnen weer nieuwe cursussen en u kunt 
zich nu al opgeven voor 29 mei 2013. Elke din-
sdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur is er 
een open shop voor iedereen met allerlei prob-
lemen en vragen. Dinsdagmiddag en woens-
dagmiddag wordt er computerles gegeven 
voor beginners en gevorderden van 13.00 tot 
14.30 uur en van 15.00 tot 16.30 uur.

De cursussen in Het Uiterjoon, Vissershaven-
straat 277, duren 8 weken en kosten € 20 + € 
7.50 voor het lesmateriaal.

Voor meer informatie en ook voor lessen op 
Tablet (Android), iPad (Apple) en Windows 
8, kunt u zich aanmelden bij Willem van den 
Berg, 06-49770124, John Kamphuis, 06-
15614303, Marianne Quispel, 070-3529292 of 
Leo van Dongen 06-53818448.
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VLAGGETJESDAG 
Zaterdag 8 juni 2013

Dit jaar is het al weer voor de 66ste keer dat 
VIaggetjesdag wordt georganiseerd. In 1947, 
twee jaar na de oorlog, was de tijd daar dat de 
blijdschap over het beginnen van de haring-
vangst best feestelijk mocht worden gevierd. 
Bijna de hele, uit haar winterslaap gehaalde 
vissersvloot lag met een vlaggetje m de mast. 
gereed op de zaterdag dat Vlaggetjesdag werd 
gevierd, om op de maandag daarna op de ha-
ringvangst te gaan. Vlaggetjesdag heeft eigen-
lijk pas in 1947 een officiële betekenis gekre-
gen omdat er ook aandacht werd besteed in de 
kranten.
In l948 betrok Redersvereniging Scheveningen 
zich bij de feestelijkheden rond het vertrek van 
de vissersvloot, In 1950 werd het Comité Vlag-

getjesdag opgericht.
In 1951 heeft de Redersvereniging Schevenin-
gen besloten dat Vlaggetjesdag een permanent 
karakter moest krijgen. Men vond het een eve-
nement dat de Scheveningse visserij positief 
op de kaart zette.

Aanvankelijk werden op de zaterdag voor 
Pinksteren de schepen met vlaggetjes versierd, 
,1e Pinksterdag is een kerkelijke zondag. Dus 
op 2e Pinksterdag ontmoetten de Schevenin-
gers elkaar op de havenkades en bekeken ze de 
versierde schepen.
Zeker in het begin mochten op die feestelijke 
dag familie en vrienden mee op de boot die 
dan uitvoer naar zee en een korte trip langs 
de kust tot ongeveer het Kurhaus maakte. Op 
de boulevard werd een optocht gehouden met 
paardenwagens versierd met netten en stapel-
snetten waarop in dracht kinderen en vrouwen 
van schippers zaten. Ook speelde op die dag 
wel eens een muziekkorps. De volgende dag 
zouden de schepen uitvaren richting de kust 
van Schotland. Daar werd de meeste haring 
gevangen.

Het eerste schip dat binnen liep om de nieuwe 
haring aan de wal te brengen, mocht zich de 

winnaar van de Haringrace noemen. Nu is niet 
meer het uitvaren van de haringvloot reden 
om de schepen te versieren, maar de komst 
van de Nieuwe Haring. Het eerste vaatje wordt 
geveild in de visafslag. Die dag is de visafslag 
vrij toegankelijk.
Het zijn nu niet alleen de schepen die in de 
belangstelling staan. Allerlei Scheveningse 
tradities worden tot leven geroepen. Oude am-
bachten, nettenboeten, mutsenplooien, zang 

Buurtsupper

In de Keizerstraat is de YMCA gevestigd, al 
jaren. Maar nu echter is er ook de Buurtsup-

per. Dat klinkt naar eten. Dat is het ook , maar 
er is meer,  zoals workshops, helpende handen 

en ontmoeten. Een samenwerkingsverband 
met de School voor Zorg en Welzijn van ROC 
Mondriaan, Welzijn Scheveningen en Duinrust 
heeft dit unieke servicepunt gemaakt tot wat 

het nu is. Ga eens kijken en proeven.
Tussen haakjes, de Buurtsupper is geopend 
door Wethouder Karsten Klein.
am

van koren, teveel om op te noemen.

Vlaggetjesdag groeide langzaam uit van een 
lokaal Schevenings tot een bekend landelijk 
evenement waarvoor ook grote belangstelling 
bestaat uit omringende landen.
Door al hetgeen dat nu wordt geboden moet 
dit evenement gekoesterd worden en geen 
schade worden aangebracht door plannen die 
niet alleen onze visserij en beroepsvaart maar 
ook onze historische cultuur, het toerisme en 
werkgelegenheid grote schade toebrengen.

Hes Hulleman

Bewoners starten burgerinitiatief.
Natura 2000 maar dan zonder 
vuilstortlokatie 

Bewoners uit Duindorp, Vogelwijk en 
Scheveningen zijn een burgerinitiatief gestart 
om 3 vuilstortlocaties in het Westduinpark 
verwijderd te krijgen. De initiatiefnemers 
hopen dat het initiatief breed gesteund zal 
worden. ‘Natuur is natuur! Daar hoort geen 
vuil onder opgeslagen te zijn!’

Natura 2000
Het Westduinpark nabij Duindorp en 
Vogelwijk is (in het kader van een Europees 
netwerk van natuurgebieden met een rijke 
diversiteit aan planten en dieren,waarin de 
mens kan recreëren) en met respect voor 
het noodzakelijke natuurlijke evenwicht 
is weer voor een deel in de originele staat 
gebracht . Want dit levert een bijdrage 
aan de kwaliteit van het leven in de 
omgeving. Tot verbazing van  bewoners van 
omliggende wijken  Duindorp,  Vogelwijk en 
Scheveningen  zijn 3 vuilstortlocaties bij  deze 
metamorfose in het kader van Natura 2000 
ongemoeid gelaten. 

Vuilstort locaties
Deze stortlocaties zijn ooit gebruikt voor 
sloop-, bouw-, sloot-en veegafval. Daarnaast 
is er agrarisch afval en afval uit kolken en 
putten gestort. In hoeverre andersoortig afval 
aanwezig is, is niet bekend. Wel is bekend dat 
door analyse verhoogde gehaltes aan minerale 
oliën, paks (organische benzeen verbinding, 
red.),  lood en koper aan het licht zijn gebracht.
Alhoewel er peilbuizen  zijn aangebracht 
om het grondwater te controleren en tijdens 
een verleden maand gehouden bewoners 
avond  door desbetreffende gemeentelijke 
ambtenaar met stelligheid werd beweerd 
dat er geen gevaar voor de volksgezondheid 
aanwezig is,  hebben bewoners juist bij het 
volksgezondheids aspect geen goed gevoel. Dat 
bleek uit een op Facebook opgestarte groep 
met de titel ‘Duindorp, wat zit er in de grond?’

Burgerinitiatief 
Na overleg en bestudering van stukken 
is een burgerinitiatief opgestart. Hierin 
roepen de bewoners van Duindorp, 
Vogelwijk en Scheveningen het college van 
Burgemeester en Wethouders, op om op 
korte termijn te starten met het verwijderen 
van deze stortplaatsen. Juist omdat er in de 
beheersvisie  Westduinpark wordt gewezen 
op het feit dat een stortplaats in zo’n uniek 
en beschermd gebied in beginsel strijdig 
is met de natuurontwikkeling. Bovendien 
kan daarmee niet alleen de angst voor de 
volksgezondheid worden weggenomen, maar 
ook voor een toekomstige generatie een 
veilig recreatie-, woon- en verblijfsgebied 
worden gegarandeerd. Zowel in ecologisch 
als in geomorfologisch opzicht is de stort 
namelijk een dissonant in dit gebied. Het 
burgerinitiatief is te vinden op petities.nl: 
https://petities.nl/petitie/natura-2000-maar-
dan-zonder-vuilstortlokaties 
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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.

REDACTIE

Jessie Moermans
Eindredactie Ap Mos

Bezorgklachten? Graag even doorgeven aan het 
WOS-centrum.
Openingstijden:
dinsdag: 09.00 - 12.30 uur
donderdag: 09.00 – 13.00 uur
telefoon: 070-3500034
e-mail: wos@scheveningendorp.nl

Kopijdatum

De einddatum voor het inleveren van kopij 
voor de volgende Klinker (juli 2013) is 

24 juni 2013

Tolhek als nieuw 
 
Een van de toegangshekken tot de Scheve-
ningse Bosjes, het zogenaamde Tolhek, aan de 
Kerkhoflaan is volledig gerestaureerd. Wethou-
der Rabin Baldewsingh (Monumentenzorg) 
heeft samen met een aantal buurtbewoners de 
feestelijke oplevering gevierd op woensdag 3 
april.  

Rond 1665 werden het afsluitbare Tolhek en 
het bijbehorende Tolhuis gebouwd. Tolheffing 
was nodig vanwege de aanleg van de Scheve-
ningseweg. In 1888 werd de heffing afgeschaft 
en gingen de hekken permanent open. Toen in 
1921 een vrachtauto een van de pijlers omver 
reed besloot de gemeente op zoek te gaan naar 
een andere locatie. De keuze van het college 
van B&W viel op de Kerkhoflaan. De verplaat-
sing vond in 1924 plaats. 
 
Het Tolhek stond tot 1924 aan het begin van 
de Scheveningseweg. Het hek bestaat uit drie 
forse, gemetselde pijlers met daartussen grote 
gesmede hekken. De hekken zijn geconser-
veerd en geschilderd, de pijlers zijn opnieuw 
gevoegd en het natuursteenwerk is aangepakt. 
Het werk aan dit rijksmonument is in opdracht 
van de gemeente Den Haag uitgevoerd. De kos-
ten bedroegen 50.000 euro.

foto: Fleur Beemster

Stichting LIMOR

De stichting LIMOR gaat boven de geplande 
Hoogvliet op de plaats van het postkantoor op 
de hoek van de Hoge Prins Willemstraat en de 
Badhuisstraat appartementen bouwen. Deze 
appartementen zijn speciaal voor mensen die 
weer een reguliere plek in de maatschappij 
moeten veroveren. Deze mensen zijn door 
allerlei persoonlijke omstandigheden hun 
oude maatschappelijke positie kwijtgeraakt. 
Het WOS vond dat dit nader moest worden 
onderzocht en heeft de Stichting LIMOR bereid 
gevonden belangstellenden nader kennis te 
laten maken met deze stichting. Hiervoor 
werden we per bus naar Zoetermeer vervoerd 

voor een rondleiding door een opvanghuis. 
Een opvanghuis is iets anders dan het gebouw 
dat LIMOR wil bouwen in de Badhuisstraat. 
In het opvanghuis worden mensen  begeleid 
naar een faciliteit zoals dat in de Badhuisstraat 
wordt gebouwd. In het opvanghuis wordt 
gekeken wat de problemen zijn, wat er aan te 
doen is, welke maatregelen er moeten worden 
genomen. De mensen worden daar begeleid 
met als doel meer zelfstandigheid. 
Is dat doel, die zelfstandigheid, bereikt, dan 
worden mensen in een appartement, zoals dat 
in de Badhuisstraat wordt gebouwd, geplaatst. 
Dat is een tijdelijke opvang. De stichting hoopt 
deze mensen binnen 3 jaar weer te kunnen 

herplaatsen in de meer permanente behuizing.
Een van de prangende vragen is of deze 
appartementen aanleiding gaan geven tot 
overlast voor de buurt, uw buurt. Helemaal 
uitsluiten kan LIMOR dat niet. Wel wordt er 
alles aan gedaan om de begeleiding zodanig 
te laten plaatsvinden dat er geen overlast is. 
Er zal van ‘s morgen tot ’s avonds 10.00 uur 
iemand aanwezig zijn om de bewoners te 
helpen, te sturen of anderszins behulpzaam te 
zijn. 
Mijn indruk was dat de stichting daar goed 
in slaagt, dat er een goede opvang is en dat 
er bekwame mensen leiding geven aan dit 
opvanghuis. Deze indrukken werden opgedaan 
tijdens een verblijf van ongeveer anderhalf 
uur in het huis en na gesprekken met de 
begeleiders.

am

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 wenk-
brauwen hebben doen optrekken. Kom eens 
luisteren en vertellen.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur aan 
de Badhuisstraat 175. Er is koffie en thee!

Meld uw graffiti! 

U doet gratis mee met de graffiti-schoonmaak-
regeling bij u in de wijk. Maar meldt u ook 
altijd als er graffiti of posters op uw pand zitten? 
Trouwe melders weten hoe belangrijk het is om 
snel te melden. Hoe eerder u meldt, hoe eerder 
de gemeente de graffiti en posters kan laten 
verwijderen. Zeker op muren waar graffiti inzuigt, 
is snel schoonmaken belangrijk. Wat doet u? U 
mailt het meldingsformulier naar meldpuntgraffiti@
denhaag.nl. Bellen kan ook direct naar 070-353 
4605 of het algemene nummer Den Haag 
14070. En: doet u nog niet mee met de graffiti-
schoonmaakregeling, aarzel dan niet langer. Bel 

Meldpunt Graffiti voor uw deelnameformulier. 
Uw deelname is en blijft gratis, omdat uw 
bewonersorganisatie 
met de gemeente een collectief contract heeft 
gesloten. Meer weten? Als u meer wilt weten 
over de graffiti-schoonmaakregeling en de rol die 
uw bewonersorganisatie daarbij speelt, bel naar 
Meldpunt Graffiti. Via het meldpunt krijgt u snel 
en eenvoudig de formulieren die u nodig hebt om 
mee te doen en te melden. Ben zuinig op uw huis 
en werk samen met de gemeente aan een schone en 
veilige stad zonder plak en klad.

Gemeente Den Haag
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Opening nieuwe Boulevard

Wij, scheveningers hadden hem allang in gebruik geno-
men. Uitvoerig bekeken, beproefd, becritiseerd, geroken, 
bewandeld, bereden met de fiets of zelfs al met de auto, 
de bankjes uitgeprobeerd, het uitzicht bekeken (is er echt 
geen uitzicht op zee door het hekwerk?), al die lichtmas-
ten bekeken en al dan niet als te veel  beoordeeld, en Kea 
natuurlijk, staat ze daar waar ze tot haar recht komt of 
niet? 
Nu is het echter officieel in gebruik genomen. Als getuige 
waren aanwezig de Minister van Infrastructuur en Milieu, 
de Dijkgraaf, de Burgemeester, de Wethouder en de echt-
genote van de architect.  
am
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Nog even en dan is de haring weer in het land! 
De veiling van het eerste vaatje vormt de af-
trap. Daarna draait de carrousel van haring-
parties op volle toeren en komt het ‘haringpak’ 
uit de kast. Voor Muzee Scheveningen zijn er 
(maar) twee échte haringfeesten: Vlaggetjes-
dag en de Scheveningse Dag.

Vlaggetjesdag: zaterdag 8 juni
Tijdens dit jaarlijkse feestelijk hoogtepunt dat 
in vroeger tijden de aanvang van de haring-
teelt markeerde, zal Muzee Scheveningen met 
twee kramen vertegenwoordigd zijn op de 
kade van de Tweede Binnenhaven. Er zijn tal 
van artikelen uit het brede assortiment van de 
museumwinkel te koop. Men kan daarmee zijn 
‘Scheveningencollectie’ aanvullen of gewoon 
een praatje komen maken. Op de kade zal veel 
van het Schevenings historisch erfgoed zijn te 
zien. Vlaggetjesdag wordt om 11.00 uur ge-
opend met onder andere een optreden van het 
Schevenings Vissersvrouwenkoor. 

Zaterdag 22 juni: 11.00 uur opening Scheve-
ningse Dag (1) 
Precies twee weken later zal Muzee Scheve-
ningen helemaal in het teken staan van het 
historisch erfgoed van Scheveningen. De Sche-
veningse Dag (van 10.00 tot 17.00 uur) vormt 
sinds jaar en dag een vast onderdeel van het 
museale programma. Bij mooi weer zullen ook 
het voorplein en de binnenplaats worden in-
gericht met kramen waar het nodige te koop 
en te zien zal zijn, zoals boeken, diverse artike-
len en schelpen. Natuurlijk ook gebakken vis, 
versgestoomde makreel en een bokkumpje, 
die zo warm uit de bakpan of rookton kun-
nen worden meegenomen. Behalve onze eigen 
Scheveningse klederdrachtshow zal er ook kle-
derdracht van elders zijn te zien. Het tafereel 
van oude ambachten en historisch erfgoed zal 
’s ochtends muzikaal worden omlijst door de 
METRO Concertband samen met de Trefpunt-
zangers uit Duindorp. ’s Middags treedt Arie 
Spaans met zijn band Ragmob op. De Scheve-
ningse Dag zal om 11.00 uur feestelijk worden 
geopend door de echtgenote van onze burge-
meester, mevrouw Van Aartsen. 

Scheveningse Dag (2): Presentatie Canon van 
Scheveningen.
Tijdens de opening van de Scheveningse Dag 
zal aan mevrouw Van Aartsen het eerste exem-
plaar worden overhandigd van de Canon van 
Scheveningen. In dit 18de deeltje van de Histo-
rische Reeks van Muzee Scheveningen worden 
de vijftig belangrijkste Scheveningse geschie-
denissen met een canonvenster in tekst en 
beeld belicht. Het zijn allemaal stukjes uit de 
geschiedenis die elke Scheveninger en ieder-
een die iets over Scheveningen wil weten moet 
kennen. Het boekje telt honderd bladzijden, 
met steeds op de linkerbladzijde een afbeel-
ding en op de rechter het verhaal. Het boekje 
zal na de presentatie van het eerste exemplaar 
meteen verkrijgbaar zijn voor 14,95 euro. 
Maar wie donateur wordt van Muzee Scheve-
ningen krijgt het cadeau.

Scheveningse Dag (3): Donateurs opgelet! 
De Canon van Scheveningen zal namelijk voor 
alle donateurs van Muzee Scheveningen gra-
tis verkrijgbaar zijn, zoals dat ook bij alle tot 
nu toe verschenen deeltjes het geval is. Wie 
daartoe op de Scheveningse Dag niet in de 
gelegenheid is, kan het boekje later ophalen 

bij de receptiebalie van Muzee Scheveningen. 
Vergeet uw donateurspas niet, want alleen op 
vertoon daarvan is het boekje gratis verkrijg-
baar. Overigens zijn ook eerdere deeltjes uit de 
reeks nog 
deels verkrijgbaar. 

Tentoonstelling over de nieuwe boulevard
Wie dat nog niet heeft gedaan, kan tegelijk 
mooi de gelegenheid te baat nemen met een 
bezoek aan de tentoonstelling over de nieuwe 
boulevard: Van strandmuur tot nieuwe bou-
levard. De ontwikkeling van de Scheveningse 

boulevard 1896-2013. Deze tentoonstelling, die 
op 6 april onder grote belangstelling door wet-
houder Marnix Norder werd geopend, laat zien 
hoe in het verleden tegen de zee werd gevoch-
ten, hoe de boulevard ontstond en een plaats 
werd van vertier en grandeur en ten slotte hoe 

de nieuwe boulevard tot stand kwam. (Film)
beelden uit heden en verleden zijn te zien in 
de expositiezaal en in de Bad- en Strandzaal. 
Op de binnenplaats staat een blijvende opstel-
ling van oud en nieuw boulevardmeubilair. 
Daar kan men heerlijk genieten naast een heus 
duintje dat met helm is beplant en dat tijdens 
de opening tot ‘Moralesduin’ werd gedoopt, 
vernoemd naar de helaas te vroeg overleden 
ontwerper van de nieuwe boulevard De Solà 
Morales. Vanaf hier heeft men een prachtig 
zicht op het vorig jaar door vijf Pulchrikunste-
naars vervaardigde, ruim dertien meter lange 
Panorama Nu. De tentoonstelling loopt t/m 23 
juni.

Spannende Spinnen
Meteen nauwelijks een week later – op 28 juni 
– gaat de tentoonstelling Spannende Spinnen 
van start. Hier staat men oog in oog met onge-
veer vijftig soorten levende spinnen, waaron-
der de bekende Tarantula, de grootste spin ter 

wereld, de supergifige Zwarte Weduwe en de 
Afrikaanse Keizerschorpioen. Twee verzorgers 
zijn aanwezig om toelichting te geven en u ook 
letterlijk in aanraking te laten komen met de 
wereld van de spin. Kom gerust: er is geen en-
kel gevaar of risico aan verbonden. Deze unie-
ke tentoonstelling loopt t/m 29 september. 
 
Veertig jaar bestuurslid
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen ontving ons 
bestuurslid Wim Harteveld op 26 april uit 
handen van burgemeester Van Aartsen een 
koninklijke onderscheiding wegens zijn ver-
diensten voor Muzee Scheveningen en Vlagge-
tjesdag. Sinds 1973 – en dus al veertig jaar! – is 
Wim Harteveld bestuurslid van wat toen nog 
Stichting Oud Scheveningen heette en in 2007 
Stichting Muzee Scheveningen werd. Al die ja-
ren heeft Wim zich met hart en ziel voor de be-
langen van het museum ingezet. Of het nu was 
bij de drie grote verbouwingen die er in het 
verleden zijn geweest, dan wel bij het inrich-
ten van tentoonstellingen of bij de technische 
aangelegenheden van het museumgebouw. 
Buiten Muzee Scheveningen maakt Wim Har-
teveld zich al jaren verdienstelijk voor Vlagge-
tjesdag, eerst als vrijwilliger en sinds 1995 als 
bestuurslid. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk 
voor en hieven tijdens de jaarlijkse Oranjebor-
rel op 30 april behalve op onze nieuwe koning 
en koningin ook op hem het glas. 

VissersNamenMonument Scheveningen 
Op 24 mei om 17.00 uur onthult H.K.H. Prin-

ses Beatrix het VissersNamenMonument aan 
de boulevardmuur vlak voor het beeld van De 
Scheveningse Vissersvrouw. Vanaf die dag zal 
het monument óók te zien zijn in de gang van 
Muzee Scheveningen, maar dan in de vorm van 
een fraaie, zes meter lange fotoreproductie 
aan de wand. Zo zullen ook in ons Muzee al de 
namen zijn te lezen van de 1.366 Scheveningse 
vissers die sinds 1813 tijdens de uitoefening 
van hun beroep op zee het leven lieten. Wie 
over een bepaalde visser meer wil weten kan 
via een QR-code het digitale monument bezoe-
ken op www.vissersnamenmonumentscheve-
ningen.nl.

Namens allen vanuit Muzee Scheveningen een 
mooie zomer toegewenst!

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen
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