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Uw mening over 
activiteitenprogramma

Geachte bewoner van het stadsdeel Schevenin-
gen,
In het Stadsdeel Scheveningen wordt door de 
gemeente jaarlijks een activiteitenprogramma 
opgesteld. Hierin staan per wijk de plannen op 
het vlak van wegen en straten, groen, milieu, 
spelen, welzijn, jeugd en participatie. Deze 
enquête vraagt uw inbreng voor het Activitei-
tenprogramma 2014. U kunt daarin aangeven 
wat u extra belangrijk vindt in uw straat, buurt 
of wijk. U weet namelijk als geen ander wat er 
speelt in uw wijk of buurt en wat er beter kan. 
Ook horen wij graag of u een idee heeft voor 
uw wijk.  Het is mogelijk dat uw idee wordt op-
genomen in het Activiteitenprogramma 2014 
van het stadsdeel Scheveningen. Als u in de 
enquête uw e-mailadres invult sturen wij u het 
definitieve Activiteitenprogramma 2014 toe.
Deze enquête is een gezamenlijk initiatief van 
de Scheveningse bewonersorganisaties en de 
gemeente.  Het invullen van de enquête duurt 
ongeveer 10 minuten. De enquête kan tot 25 
september worden ingevuld. Uw medewerking 
wordt zeer op prijs gesteld. 

De link naar de enquête staat op de site van 
het WOS, omdat deze erg ingewikkeld is, maar 
wie wil proberen: 
https://docs.google.com/forms/
d/1SRZ3qccKo__UTxZm7qhKZ5mGc8ClwaFfP8
Ot_1trwCc/viewform
Noot van de redactie:
Naast deze enquete is er ook een bijeenkomst op  
26 september a.s. in de Thuishaven en gaat dus 
ook over het activiteitenplan. Deze bijeenkomst  
start  om 16.30 uur en duurt tot 20.30 uur,.

Onherroepelijke bestem-
mingsplan Seinpostduin 2012

KENNISGEVING
Vanaf 5 september 2013 ligt in het Den Haag 
Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m 
woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur) ter in-
zage het bestemmingsplan Seinpostduin 2012, 
alsmede de daarop betrekking hebbende uit-
spraak van de Raad van State, d.d. 28 augustus 
2013. Het beroep is ongegrond verklaard. 
Met inachtneming van deze uitspraak is het 
bestemmingsplan Seinpostduin 2012 ingaande
28 augustus 2013 onherroepelijk geworden. 
De uitspraak en het bestemmingsplan zijn ook 
in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en 
www.denhaag.nl/bestemmingsplannen. 

Den Haag, 2 september 2013

Burgemeester en wethouders van Den Haag, 
namens dezen Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken mr. J.H. 
Potter

Geachte heer Lautenbach, 

Naar aanleiding van uw brief aan Burge-
meester en Wethouders, waarvan de beant-
woording tot mijn spijt vertraging heeft 
opgelopen, bericht ik u namens hen het vol-
gende.

In uw brief doet u het verzoek om ook in Sche-
veningen-Dorp verkeersregelaars in te zetten 
tijdens evenementen en extreem zomerse 
dagen. zoals ook in Scheveningen-Haven en 
Scheveningen-Bad.

Het inzetten van verkeersregelaars tijdens een 
evenement is de verantwoordelijkheid van de 
organisatoren van het evenement en maakt 
deel uit van de vergunning voorwaarden.
Wat betreft het inzetten van verkeersrege-
laars op (extreem) zomerse dagen kan ik 
melden dat de gemeente daar ook ditmaal 
weer mee doorgaan. Oorspronkelijk stonden 
verkeersregelaars alleen in Scheveningen-
Bad, maar sinds de werkzaamheden aan de 
Strandweg ook in Scheveningen-Haven. Met 
de herinrichting van de Strandweg en de 
wijziging van de verkeersstroom van Bad 
naar Haven is de verkeersafwikkeling op de 
Westduinweg toegenomen. Mede daardoor 
is ook de verkeersdrukte in de Duinstraat 
toegenomen, waardoor het kan voorkomen 
dat de verkeersstroom daar stagneert. Door 
ook verkeersregelaars op het kruispunt Duin-
straat- Scheveningseweg te posten willen we 
kijken of we daarmee de doorstroming kunnen 
bevorderen.
We kijken voortdurend hoe de verkeersrege-
laars zo efficiënt mogelijk kunnen worden in-
gezet en ook Scheveningen-Dorp betrekken wij 
daarbij.

Verder is de gemeente, zoals u weet bezig met 
een dynamisch verkeersmanagment system 
met als doel de verkeersstromen van en naar 
Scheveningen zoveel mogelijk te beinvloeden. 
Tevens wordt er gewerkt aan uitbreiding van 
Park and Ride. Dit alles om de verkeersdrukte 
in en naar Scheveningen te beheersen.

In uw brief verzoekt u verder om te handhaven 
op verkeerd geparkeerde auto’s, zodat de hulp-
diensten ongehinderd ter plaatse kunnen ko-
men.
 Het spreekt natuurlijk voor zich dat het van 
belang is dat hulpdienstcn ongehinderd ter 
plaatse moeten kunnen komen. lk zal de politie 
en de parkeercontroleurs verzoeken hier alert 

op te zijn.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben 
geinformeerd.
Met vriendeli|ke groet,

Drs. M. Prins MBA
wnd. Stadsdeeldirecteur Scheveningen

Antwoord van de gemeente over de vraag van het WOS met 
betrekking tot verkeersregelaars

Inspraak

Op de laatste woensdag van iedere maand 
wordt er over uw wijk vanaf 20.00 uur ver-
gaderd in het WOS gebouw op de 1e etage, 
Badhuisstraat 175. 

Heeft u iets te melden over uw wijk, kom dan 
langs en laat eens horen. De WOS is daar om 
het te horen. Dan kan er aktie worden onder-
noemen voor een nog betere wijk.
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1. Opening/mededelingen/vaststelling 
agenda

 Voorzitter Jan Lautenbach opent de ver-
gadering en heet iedereen welkom; in het 
bijzonder Meriam Bloemen van stadsdeel-
kantoor Scheveningen.

Mededelingen:
- afgelopen vrijdag was de onthulling van het 

VissersNamenMonument
- op het prikbord achter in de zaal hangt het 

definitieve plaatsingsplan van de orac’s 
(Renbaankwartier, Seinpostduin, Wasse-
naarsestraat e.o.); van Robert Verhagen is 
vernomen dat op Seinpostduin de voorstel-
len van de bewoners overgenomen zijn

- een aantal bewoners van de Wassenaarse-
straat zijn tegen de plaatsing van de orac’s 
in de Wassenaarsestraat; wordt vervolgd

- 10 juni 2013 start het procedure/onder-
zoek voor het plaatsen van de orac’s in Kei-
zerstraat West 

- afgelopen maandag heeft wethouder Smit 
de eerst honderd parkeerplaatsen van de 
P2500 geopend in Keizerstraat West; in 
Keizerstraat West wordt vanaf 3 juni 2013 
betaald parkeren ingevoerd

-  premier Rutte en enkele wethouders heb-
ben een informeel bezoek gebracht aan 
Scheveningen (in het kader van een werk-
bezoek van VVD bewindslieden)

- het DB heeft gisteren een gesprek gehad 
met wethouder Ingrid van Engelshoven 
over het functioneren van het WOS in de 
wijk; van beide kanten zijn suggesties 
gedaan; het WOS gaat dit samen met het 
stadsdeelkantoor oppakken

2. Vragen aan de wijkagent/Rondje door 
de wijk

 Edgar Portier deelt mee dat hij en Peter van 
de Burgh om en om de maandelijkse AB 
vergadering zullen bijwonen.

Vragen uit de vorige vergadering:
 Is de Algemene Politie Verordening (APV) 

v.w.b.  Bedelarij en Straatartiesten / Straat-
muzikanten van toepassing op Schevenin-
gen? 

 Edgar leest de APV voor, die vanaf 1 mei 
2013 van toepassing is in het Centrum van 
Den Haag. 

 De APV is op Scheveningen ook van toepas-
sing voor de in- en uitgangen van percelen, 
alsmede binnen een straal van drie meter 
tot die percelen en ook bij gebouwen, waar-
van de eigenaar aangeeft dat het verrich-
ten van de activiteiten aldaar niet op prijs 
wordt gesteld 

 Volgens Edgar valt het reuze mee op Sche-
veningen en adviseert bij overlast de politie 
bellen.

 Hoe herken je een nepagent? 
 De politie zit er bovenop met name in druk-

bezochte toeristische plaatsen. Waarschijn-
lijk komt er binnenkort een folder van de 
politie.

 Kan de lantaarnpaal in de keerlus van lijn 
11 die, na het verwijderen van de camera is 
blijven staan, verwijderd worden? 

 De lantaarnpaal is intussen verwijderd.

 Edgar deelt mee dat de inbraken op Sche-
veningen een stuk lager liggen ten opzichte 
van vorig jaar. De twee inbraken in West, 
die kort op elkaar zijn gepleegd worden on-

derzocht.

3. Openingsfeest Prins Willemplein
- Maandag 10 juni 2013 starten de werk-

zaamheden herinrichting Prins Willem-
plein

- volgens planning wordt het plein voor de 
zomervakantie opgeleverd en de feestelijke 
opening is in het voorjaar 2014

- tegelijk wordt het nieuwe naambordje ont-

huld - stond verkeerde datum op
- Jaap Vrolijk, die vijftig jaar geleden Willem 

van Oranje heeft gespeeld, gaat het plein 
openen

- Muzee Scheveningen en kinderkoor Moni-
que Harteveld zijn ook aanwezig

- voor de financiering van het feest wordt 
subsidie gevraagd aan de gemeente en de 
omliggende bedrijven zullen benaderd 
worden voor een financiële bijdrage. Voor-
stellen en ideeën mailen naar het WOS

Afspraak: Meriam Bloemen stuurt het definitief 
ontwerp van het Prins Willemplein naar 
het WOS.

4. De Scheveningse Stoeptegel
 De 400 bestelde tegels zijn allemaal ver-

kocht, waarvan er 150 door de Buurt 
Maatschappij Scheveningen (BMS) zijn ge-
plaatst.

 Zoals afgesproken wordt het positieve sal-
do aan TRIX geschonken. Op verzoek van 
TRIX wordt dat in de vorm van apparatuur 
gedaan.

 Met een kleine bijdrage van het WOS kun-
nen twee apparaten aangeschaft worden. 
Het AB geeft Hans haar akkoord.

5. Andere actuele zaken 
Klinker
- Welzijn Scheveningen wil tegen betaling 

een advertentie plaatsen in de Klinker, mits 
die in kleur wordt gedrukt

- de Scheveningse Courant heeft voorgesteld 
de Klinker onderdeel te maken van de 
krant door een inlegvel te plaatsen

- het DB gaat bij de eigen drukker informe-
ren welke mogelijkheden hij heeft – wordt 
vervolgd

V&P overleg
- De gemeente heeft voorgesteld 4 keer per 

jaar te overleggen.
- het V&P overleg heeft gevraagd in de fase 

dat er nog uit alternatieven kan worden ge-
kozen hierbij te worden betrokken.

Boulevard
- volgende maand is de eerste vergadering 

van de Boulevard Commissie na de opleve-
ring van de boulevard

- de overgebleven punten en nieuwe punten 
worden meegenomen

6. Rondvraag/sluiting

 Het Spaarbankhofje (in de Heemraad-
straat) bestaat dit jaar 125 jaar. Bewoners 
van het hofje hebben Hans gevraagd te on-
dersteunen bij de subsidieaanvraag om het 
te vieren.

 Bewoners en het WOS zijn in gesprek ge-
weest met de gemeente over het dr. De Vis-
serplein. De gemeente heeft een concept 
ontwerptekening gemaakt. Binnenkort is 
een rondwandeling gepland met Fanja Rek-
kers van het stadsdeelkantoor.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 
Datum: woensdag 29 mei 2013

foto: Hans Grijzen

Nieuwe 
kunststofafvalcontainers

In het juli nummer van de Klinker hebben wij 
al gemeld dat op de hoek Badhuiskade/Jurri-
aan Kokstraat twee kunststofafvalcontalners 
zijn geplaatst. 
Intussen zijn op verzoek van de Wijkvereni-
ging Van Stolkpark en het WOS op de hoek 
Haringkade/Cornelis Jolstraat ook containers 
geplaatst naast de containers voor papier en 
glas.

Jan Lautenbach

Nogmaals afval
Momenteel wordt er op Scheveningen hard 
gewerkt om de ORAC’s (Ondergrondse RestAf-
val Containers) te plaatsen, deze ondergrondse 
containers moeten o.a. voorkomen dat de vuil-
niszakken worden opgemaakt voor meeuwen.
In een aantal kleine straten, woonerven en 
straten waar de trams doorheen rijden komen 

zoals nu bekend is geen ORAC’s. Om de open-
bare ruimte toch schoon te houden zou er veel 
meer gebruik moeten worden gemaakt van de 

de groene/blauwe afval containers. De Dienst 
Stadsbeheer zal hierin een actievere rol moe-
ten gaan spelen

Hans Grijzen
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Dissels op je levesbaen

“Au, au, dà’ doet zêr.”
“Wat doet zêr, Im?”
“Wel, ik wul zô graeg ‘n paer van die takke mè’-besjies mee naer ‘ûs neme.”
“Mot tat non ammaar, waer ‘êt tat voor nôdig en ‘t mag geniens.
(‘t is waer, as ik  lôp te wandele in ‘n bos of zô, wul ik altêd takke of blomme meeneme.)
“In ‘t Verkaede-album schrêft Jac Thijsse dà’-je best ‘n paer takkies of blomme mee mag neme 
om thûs nae te tekene of geweun te bestudere”, zee ik.
“Jae ‘oor, je zel gien antwood ‘ebbe; ik ‘eb al zô vaek ‘ezêd ‘je ‘a’ taelvrouw motte worre, mar lae’-
mên non mar die paer takkies ofsnij-je, want ze zitte vol mè’-stekels.”
“Zô, gauw in me tas en gien mens ziet-t’r wat van en in ‘ûs zel ik wel ûtkikke dà’-ik me weer iet 
prik.”
‘T doe’-me denke an de dichtregels, die me vaeder schreef in me poesie-album:  

dat je vordere levesbaen
over roze en viooltjies mag gaen,
gien dorene of dissels, dà’-geeft verdriet
en dat wenst je vaeder je iet.

Mar d’r is iet an te ontkomme, datte d’r dissels staen op je levesbaen en denk t’r an datte ze 
vaek ‘êle scharrepe stekels ‘ebbe. Netuurlek ‘eb ik me d’r lêlek an bezêrd, zôwel letterlek as 
feguurlek, dà’-kos iet aars, want zôas ik al zee, ik wul ammaar plukke en ik vraeg me ’iet of, 
benne d’r stekels of iet. Mar daer kom je dan wel achter.

Zô ôk met dissels, ik doch, die pluk ik iet; dà’s ien en al stekel, daer blêf ik of. Mar toch, êlemael 
d’r ofblêve kos  ik toch weer iet. Dà’-komp, die dissels ‘ebbe van die môie blommetjies in zacht 
lila en paers, ‘t is toch raer, ien en al stekel en dan zô’n blom. ‘Oe zel dà’ voele, doch ik op ‘n kêr 
en ik kos iet naelaete effe mè’-me vingers voorzichtig langs te blombleidjies te aaie en wà’-denk 
je? 

’T is iet te gelôve, zô zacht.
Echt zô zacht as fluwêl…!

Immetje

Nadruk verboden

Chanel: de legende  
Een tentoonstelling van 
Draiflessen Collection 
 
Gemeentemuseum Den Haag
12 oktober 2013 t/m 2 
februari 2014 
 
De ontwerpen van Gabrielle 
‘Coco’ Chanel (1883-1971) 
zijn wereld beroemd. Chanel: 
de legende vertelt het 
verhaal van Coco Chanel en 
haar befaamde modehuis. De 
tentoonstelling toont diverse 
topstukken zoals originele 
Chanel-ontwerpen uit de 
jaren ’20 en ‘30.

Naast originele 
kledingontwerpen zijn er 

ook accessoires en een bijzondere selectie 
Chanel ‘costume jewellery’ afkomstig 
uit particulier bezit. Een originele flacon 
Chanel No.5 uit 1921 in de tentoonstelling 
ontroert in zijn eenvoud. Dit meest verkochte 
vrouwenparfum ter wereld ontlokte jaren later 
aan Marilyn Monroe de uitspraak dat zij in bed 
´alleen een paar drupjes Chanel No. 5 droeg´. 

Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk 
geïllustreerde catalogus van 376 pagina’s in 
het Nederlands, Engels en Duits (€50) en aan 
de allerkleinsten is uiteraard ook gedacht 
met een Nederlandstalig kinderboek van 
Annemarie van Haeringen (€13,95). 

Prosumer van David Jablonowski 
(Bochum, 1982)
Gemeentemuseum Den Haag  
24 augustus t/m 3 november 2013  
Mogelijk gemaakt door Outset 
Voor Prosumer maakte David Jablonowski 
een nieuwe installatie waarin zijn 
sculpturen bestaande uit onder andere 
aluminium drukplaten en stenen centraal 
staan. De bijbehorende projecties tonen 
beelden uit de natuur, of vingerafdrukken, 
waardoor een hedendaagse collage ontstaat. 
 
David Jablonowski wordt geprezen 
om zijn spel met uiteenlopende 
materialen. Hij geeft zijn werk 
contrasten door high tech elementen in 
de natuur te plaatsen en de nieuwste  
communicatiemiddelen te combineren met 
organische elementen. Niet zelden zet hij 
de toeschouwer op het verkeerde been met 
materialen die zwaar lijken maar licht zijn 
of die koud lijken maar warm zijn. Naast 
nieuwe producten zijn ook archaïsche 
elementen als oude manuscripten regelmatig 
in zijn werk terug te vinden.

Er zijn stenen sculpturen te zien en op 
de wanden worden films geprojecteerd. 
Deze films vertellen iets over hoe de door 
Jablonowski ingezette materialen worden 
verkregen of toegepast. In een film wordt 
uitgelegd hoe aluminium wordt gewonnen, 
in een andere zijn de vingerafdrukken op 
touchscreens in kaart gebracht en een derde 
toont ons de manier waarop high- tech 
apparatuur in de markt wordt gezet. 

Aan
Stadsdeelkantoor Scheveningen
T.a.v. mevrouw M. van Veen en de heer E. Smid
Scheveningseweg 303
2584 AA Den Haag

Scheveningen,  16 april 2013
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: U13.025
Betreft: Gladheidsbestrijding

Geachte mevrouw Van Veen en de heer Smid,

In het Activiteitenprogramma 2013 – Stadsdeel Scheveningen wordt onder het kopje Milieu (Alle wijken) 
aandacht geschonken aan gladheidsbestrijding (“Sneeuwvrij doorgaande routes voor ouderen en 
gehandicapten”).
Ook in het werkgebied van ons wijkoverleg speelt dit onderwerp.

In de vergadering van ons Algemeen Bestuur van afgelopen winter is het onderwerp een aantal keren aan de 
orde gesteld.
Hierbij zijn een aantal locaties genoemd waar volgens de vergadering om een aantal redenen in de komende 
winters ook de weg /stoep sneeuwvrij zou moeten worden gemaakt en ook gestrooid zou moeten worden.
Zonder uitputtend te zijn onderstaand een aantal locaties:

Voetpad Heemraadstraat / Prins Willemplein- 
Trap Hoge Prins Willemstraat / Prins Willemplein- 
Jan Kistenstraat- 
Kolenwagenslag- 
Trap Jacob Pronkstraat ter hoogte van de Adriaan Coenenstraat- 
Trap Jacob Pronkstraat ter hoogte van de Weststraat- 
Schuiteweg- 
Seinpostduin- 
Vuurbaakstraat- 

Het WOS is graag bereid om verder over het onderwerp met u in gesprek te gaan.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Jan Lautenbach
Voorzitter

Inmiddels zijn er twee vertegenwoordi-
gers van de gemeente op de Algemene 
vergadering van 28 augustus geweest en 
hebben een aantal voorstellen gedaan.  
Er wordt aan gewerkt.

Spreukje.
Men moet kunnen begrijpen, 
dat je veel niet kunt begrijpen.
Immetje
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Presenting the Vincent - The Monique 
Zajfen Collection 
14 september 2013 – 19 januari 2014
GEM, museum voor actuele kunst, Den Haag

The Vincent Award, de belangrijke 
tweejaarlijkse prijs voor Europese 
hedendaagse kunst wordt in het najaar van 
2014 voor de eerste keer uitgereikt in het 
GEM. ‘Presenting The Vincent’ is een staalkaart 
van spraakmakende. De kunstwerken zijn 
grotendeels afkomstig uit The Monique Zajfen 
Collection. 

Eija-Liisa Ahtila werkt in Helsinkien en is 
uitgegroeid is tot een hot spot op het gebied 
van hedendaagse film en videokunst
Pawel Althamers oeuvre is een wonderlijke 
combinatie van klassieke en ‘sociale’ sculptuur
Wilhelm Sasnal gebruikt fotografisch materiaal 
als krantenfoto’s, striptekeningen, zijn eigen 
foto’s of publiciteitsfoto’s van sterren als 
uitgangspunt voor zijn schilderijen. 
Deimantus Narkevičius maakt voornamelijk 
films en video’s die gaan over zijn 
geboorteland Litouwen en haar politieke 
geschiedenis
The Monique Zajfen Collection
The Vincent Award werd in 2000 opgericht 
door The Broere Foundation ter nagedachtenis 
aan Monique Zajfen, een geliefde vriendin van 
de Broere familie en voormalig eigenaar van 
‘Gallery 121’ in Antwerpen, België. 

Verbeteringen aan de nieuwe Boulevard

Een mooie tekening en praktisch gebruik zijn twee heel verschillende dingen. Zo ook aan de 
Boulevard. Het bereiken van het strand bleek voor een aantal mensen een probleem. Daarnaast 
bleek dat een aantal subtiele hoogte-verschillen een struikelblok en hadden mensen graag wat 
meer houvast bij de trappen. Zie onderstaande foto’s gemaakt door Hans Grijzen.

Ter voorkoming van nieuwe valpartijen zijn er tientallen witte afzetblokken geplaast. Nadat er in 
deze blokken van een extra gat is gemaakt zijn zij gevuld met kiezelsteen. Is kiezelsteen goedko-
per dan zand?

Heeft de Gemeente, ter voorbereiding van de landing van de Prins van Oranje op 30 november,  
een nieuwe trap laten plaatsen?

Op de trap voor Seinpost zijn eindelijk metalen leuningen geplaatst, maar waarom lopen de leu-
ningen niet door op de horizontale plateaus?

Cursus ‘Van talent naar 

vrijwillige inzet’

Wilt u uw kwaliteiten en talenten kennen en 
verder uitdiepen? Zoekt u nieuwe uitdagingen 
en mogelijkheden? Bent u op zoek naar 
een inspirerende organisatie waar u uw 
kwaliteiten kunt inzetten? Dan is de cursus 
‘Van talent naar vrijwillige inzet’ echt iets voor 
u!
Inhoud
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en 
een terugkombijeenkomst:

U inventariseert uw talenten, •	
kernkwaliteiten en wensen.
U kijkt hoe u uw talenten kunt inzetten •	
voor de Haagse samenleving door u te 
oriënteren op inspirerende organisaties 
en vacatures.
U werkt samen met de andere cursisten •	
aan een concrete invulling voor uzelf 
U eindigt de cursus met een •	
stappenplan.
Na afloop van de cursus ontvangt u een •	
certificaat.
Tijdens de terugkombijeenkomst •	
vertelt u over de resultaten die u tot 
dusver heeft geboekt.

 
Praktische informatie 
Data: maandag 7, 14, 21 en 28 oktober 2013 
Tijd: 19.00 - 21.30 uur 
Locatie: PEP, Riviervismarkt 2 in Den Haag 
Aanmelden via deze link voor een 
aanmeldingsformulier http://www.
vrijwilligerscentraledenhaag.nl/
cursusvantalentnaarvrijwilligeinzet
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In 1875 verscheen er in Italië een boek van 
Edmondo de Amicis zowel in het Italiaans als 
Frans met de titel “La Hollande”.
Een jaar later, na te zijn vertaald in het Neder-
lands, onder de titel “Nederland en zijne Bewo-
ners”. De schrijver bezocht natuurlijk ook Den 

Haag en 
ontmoet-

te daar, zoals hij dat omschreef merkwaardige 
wezens. Wij citeren het volgende: “ Van den 
eersten dag af aan had ik in de straaten van ‘s-
Gravenhage vrouwen ontmoet, die zo vreemd 
gekleed waren, dat ik er eene van volgde, om 
al de bijzonderheden van haar costuum nauw-
keurig op te nemen. Op den eersten aanblik 
verbeeldde ik mij, dat ze tot de een of andere 
godsdienstige orde behoorden, of bedevaart-
gangsters waren. Ze droegen een geweldig 
grooten stroohoed met gebloemd sits gevoerd; 
een monniksmanteltje met een roode stof; een 
japon van serge; tamelijk kort en wijdstaande 
als hadden ze een crinoline aan; zwarte kousen 
en witte klompen.

Des morgens zag ik ze naar de markt gaan met 
een mand visch op het hoofd, of met een kar 
waarvoor een paar groote honden gespan-
nen waren. Ze loopen meest alleen, of twee 
aan twee, zonder mannelijke begeleiding. Ze 
loopen op een zeer bijzondere manier, met 
groote stappen, met een zekere matheid, als 
iemand die gewoon is in het zand te looien en 
ze hebben in gelaat en voorkomen iets droef-
geestigs dat in overeenstemming is met de 
kloosterachtige stijfheid van haar kleding.
Een Hollander, wien ik vroeg wat voor vrou-
wen dat waren, gaf mij slechts ten antwoord: 
“Ga naar Scheveningen”.”

De schrijver gaat dan naar Scheveningen en 
beschrijft zijn tocht via de Scheveningseweg in 
zeer lovende woorden en komt dan in het vis-
sersdorp aan.

“Het dorp Scheveningen ligt op de duinen, die 
het voor de zee beschermen en zoodanig ver-
bergen, dat men van het strand niets anders 
dan den suikerbroodvormigen kerktoren, als 
een obelisk midden in het zand ziet staan.
Het is in twee deelen verdeeld. Het ene deel 
bestaat uit elegante huisjes van alle gedaan-
ten en alle kleuren, zooals men die in Holland 

vindt, voor vreemdelingen ingericht, met 
“kaders te huur” in allerlei talen. Het andere 
deel, waar de eigenlijke Scheveningers wo-
nen, bestaat uit enkel zwarte hutten en nauwe 
straaten waar de vreemdelingen nooit een voet 
zetten.

De bevolking van Scheveningen, die enkele 
duizendtallen bedraagt, bestaat 
bijna geheel uit visschers, voor 
het meerendeel zeer arm. Het 
dorp is nog een der hoofdstati-
ons voor de haringvisscherij, die 
beroemde visch, waaraan Neder-
land zijn rijkdom en zijn macht te 
danken heeft.
Maar de voordeelen van die in-
dustrie trekken de reders der 
haringscheepen, en de Schevenin-
gers, die de bemanning uitmaken 
verdienen nauwelijks genoeg om 
te leven. Op het strand, tegenover 
het dorp, ziet men altijd van die 
breede, sterkgebouwde schepen 
met één mast en een groot vier-
kant zeil, naast elkaar op het zand 
liggen, evenals de galeien voor 
Troje.”

De inwoners van Scheveningen 
vormen, wat voorkomen, karak-

ter en zeden betreft, een vreemden stam in 
eigen land. Ze woonen op een uur afstand van 
de groote stad en ze bewaren het karakter van 
een primitief volk, alsof ze altijd in de een-
zaamheid gewoond hadden. Zooals ze eeuwen 
waren, zoo zijn ze nog. Ieder hunner blijft op 
het eigen dorp; ieder is er geboren, dat spreekt 
vanzelf, ze trouwen slechts onder elkaar; ze 
spreeken een eigen taal; ze zijn allen op de-
zelfde wijze gekleed en in dezelfde kleuren die 
de vaderen hunner vaderen droegen.

In de vischtijd blijven slechts de vrouwen en 
kinderen thuis. De mannen gaan allen naar 
zee. Ze nemen bij hun vertrek den bijbel mee. 
Aan boord drinken ze niet, vloeken niet, lachen 
ze niet.
Wanneer de storm hun kleine scheepen op 
hemelhooge golven op en neer slingert sluiten 
ze alle openingen en wachten gelaten het weer 
af. Op hetzelfde oogenblik zijn hun vrouwen 
in hun hutten, die door den storm worden ge-
schud, bezig psalmen te zingen.
Die kleine huisjes, die getuigen van zoo tal-
looze angsten, die het snikken van zoovele we-
duwen hebben gevoeld; maar ook de vreugde 
der terugkomst.
Geen inwoner heeft ooit de zee ontloopen en 
geen meisje heeft ooit de hand van een vis-
scher versmaad. Mannen en vrouwen hebben 
in de wijze waarop ze het hoofd dragen, in 
de uitdrukking van den blik, iets ernstige en 
waardigs, dat eerbied afdwingt. Ze groeten 
zonder het hoofd te buigen en zien daarbij 
recht de oogen als wilden ze zeggen; ‘’We heb-
ben niemand nodig”.

Zelfs in dit kleine dorpje zijn nog twee scholen 
en het maakt een eigenaardige indruk wan-
neer men op het vaste uur een bijenzwerm van 
blonde kinderen, met hun lei onder den arm en 
den griffel in de hand ziet fladderen en uiteen-
stuiven door de armzalige straatjes.”

Verder geeft Edmondo de Amicis nog een korte 
beschrijving van de badplaats. De beschrijving 
van Scheveningen en zijn bewoners zal best 
reden zijn om op onderdelen de wenkbrauwen 
op te trekken.
Niettemin moet men erkennen dat deze Itali-
aan heel veel sympathie en bewondering voor 
het voorgeslacht had en daar mag de huidige 
generatie best wel trots op zijn.

Hes Hulleman

Een Italiaan over Scheveningen
140 jaar geleden

Een houtgravure van 1870 
naar een schilderij van S.V. 
Vermeer door het Gemeente 
Museum geschat uit 1850.
Het schilderij zou in het 
bezit zijn van de “Ver-
eeniging tot het vormen 
ener verzameling van 
hedendaagsche kunst’’ te 
Amsterdam.
De originele prent is afkom-
stig uit het boekje “La Hol-
lande” van de Italiaanse 
schrijver/reiziger Edmondo 
de Amicis (1846 - 1908). Hij 
bezocht ca. 1873 Nederland 
en Scheveningen. Het boek-
werkje werd uitgegeven in 
het Italiaans en
Frans in 1874. Kort daarna 
vertaald en verschenen in 
Nederland onder de titel 
“Nederland en Zijne Be-
woners”.

De Torenstraat bij regenachtig weer 
(thans Jacob Pronkstraat)

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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Kopijdatum

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

30 oktober 2013

Boegstraat straatfeest
 
Op 22 juni organiseerden de bewoners van de Boegstraat hun 
jaarlijkse straatfeest. Zoals ieder jaar was het weer berengezellig.  
Ondanks het slechte weer, vooral aan het begin van de avond, waren 
de bewoners weer van de partij om een leuk feestje te bouwen. Het 
thema dit jaar was 60’s en 70’s. Bewoners hadden zich weer leuk 
verkleed. 
Mede dankzij de subsidie van stadsdeel Scheveningen kon er goed 
uitgepakt worden. Coverband “Valium” trad de hele avond op en 
speelde lekkere bekende nummers. Tot de late uurtjes werd er 
gedanst in de Boegstraat.  
Door het jaarlijkse straatfeest aan het begin van de zomer komen 
de buren van de Boegstraat op een gezellige manier met elkaar in 
contact. De sfeer is hierdoor goed en er is veel sociale cohesie. De 
Boegstraat is een leuk straatje waar iedereen in goede harmonie met 
elkaar samenleeft. 
 
Maurice Gennissen

Noot van de redactie: jammer dat de Klinker niet in kleur wordt gedrukt. Dan hadden 
deze foto’s er veel leuker uitgezien. Wel hopen we binnenkort een nieuwe site te hebben, 
waar we wel kleurenfoto’s kunnen laten zien. Nog even geduld. am

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
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Voor het postkantoor staat een 
metalen kunstwerk met de initialen 
LP 73. Dit kunstwerk is nu eigen-
dom van Hoogvliet. Zowel de PTT, 
de Gemeente als Hoogvliet heb-
ben geen belangstelling voor dit 
kunstwerk. Voordat het bij de sloop 
verloren gaat wil het WOS een po-
ging ondernemen om de kunstenaar 
te achterhalen en proberen om het 
kunstwerk te behouden voor Sche-
veningen.
Wie weet wie de kunstenaar is die 
het heeft gemaakt en waar zou het 
een nieuwe geschikte plaats kunnen 
krijgen op Scheveningen.

Hans Grijzen

Oproep PTT kunstwerk

Voor inlichtingen of nadere informatie:

Badhuisstraat 175
telefoon: 070-3500034
e-mail: wos@scheveningendorp.nl

Nieuwe verkeerslichten kruis-
punt Jurriaan Kokstraat/ Mar-
celisstraat.
Deze nieuwe stoplichten zijn in goede samen-

werking van het WOS,,het VVD raadslid Martin 
Wörsdörfer en het Stadsdeelkantoor Scheve-
ningen tot stand gekomen.

Hans Grijzen

Nieuws van de Scheveningse 
Stoeptegel.

Op donderdag 26 september zal Karel Pronk 

vanaf 16.00 afscheid nemen als voorzitter van 
de Stichting Trix. Tijdens deze bijeenkomst zal 
de opbrengst van de verkoop van de Scheve-
ningse Stoeptegels bekend worden gemaakt.

Hans Grijzen

Fitness voor blinde en slecht-
ziende vrouwen

Curves Scheveningen: Fit zonder hindernissen

Sportschool Curves bedacht samen met be-
langenorganisatie Bartiméus een manier om 
fitness voor blinde en slechtziende vrouwen 
toegankelijk te maken.
“Sporten moet toegankelijk zijn voor iedereen”, 
verteld Jessica van Vugt van Bartiméus. Een 
concept dat bijna identiek is aan de training 
die de sportschool al aanbood. En het feit dat 
de sportschool alleen voor dames is, maakt het 
ook laagdrempeliger voor de leden. 

Dat gegeven trok ons nieuwe lid Emilie de La-
noy Meijer (60)  over de streep. Ze ziet met één 
oog nog veertig procent en lijdt aan kokervisie, 
waardoor ze moeite heeft om zich te oriënte-
ren in ruimtes. Een beperking die haar altijd 
weerhield van een bezoek aan de sportschool. 
“Daarnaast word ik al zenuwachtig als ik het 
woord fitness hoor”, vertelt ze. “Dat was ge-
woon niets voor mij”. Het tegendeel bleek waar. 
De hydraulische apparaten bij Curves hoeft 
ze niet in te stellen op gewicht. Ook werkt ze 
altijd een vast circuit af, zodat ze niet hoeft te 
zoeken welk toestel vrij is. “En er is altijd een 
coach die helpt en corrigeert”, zegt De Lanoy 
Meijer. “Dat voelt prettig en vertrouwd”.

Deelneemster Suzanne van Gemeren(23) is 
eveneens tevreden. Ze bekijkt de wereld om 
haar heen met één oog dat nog voor twintig 
procent functioneert en voelde zich altijd ver-
loren in sportscholen. Reizen is voor haar al 
een hele opgave, maar in de sportschool begint 
het gehannes pas echt. Gewichten zijn voor 
haar niet in te stellen, want de cijfers waren 
veel te klein en hoe de apparaten werken. Bij 
Curves wordt die hindernis weggenomen. “Nu 
kan ik gewoon sporten”, zegt de Haagse stu-
dente. “Ik zie er beter uit en heb meer energie. 
Dat geeft me zelfvertrouwen, en dat heb ik no-
dig, omdat ik door mijn ogen best onzeker ben 
geworden.” Heleen Kieboom van Curves Sche-
veningen ziet daarnaast dat deelnemers ook 
geholpen worden bij hun angst om te bewegen. 
“Dat is logisch als je door je visuele beperking 
geen overzicht hebt, maar niet bevorderlijk, 
omdat je spierkracht verliest.”

De initiatiefnemers hopen daarom dat andere 
vrouwen hun voorbeeld volgen. “De doelgroep 
is moeilijk te bereiken,” licht Van Vugt toe. “le-
zen lukt velen van hen bijvoorbeeld niet. We 
moeten het hebben van mond-tot-mondrecla-
me.”

Inmiddels sporten er al 2 vrouwen met een 
visuele beperking bij Curves Scheveningen, we 
hopen dat er meer dames nieuwsgierig wor-
den en de stoute sportschoenen aantrekken. 

Met vriendelijke groet,
Heleen Kieboom
Curves Scheveningen
Neptunusstraat 44
2586 GS Den Haag
+31 70 404 90 51
www.curvesscheveningen.nl
scheveningen@curves.nl

Nieuwbouw Hoogvliet Scheve-
ningen.

Eind augustus maakte de projectleider bekend 
dat de sloopvergunning onherroepelijk was 
verleend, het wachten is nu nog op de omge-
vingsvergunning (bouwvergunning). Tegen 
de omgevingsvergunning lopen nog bezwaar-
schriften. Er zal niet met slopen worden be-
gonnen voordat er een onherroepelijke omge-
veningsvergunning is verleend.

Hans Grijzen

Dossier 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 
periode van 1906 tot heden. Het verhaalt on-

der andere over de hofjes in Scheveningen en 
het gebrek aan een professionele brandweer, 
over veldslagen met de politie en brandweer, 
een bomaanslag op de Frankenslag, de Tweede 
Wereldoorlog, de vele, vele branden en niet te 
vergeten het concert van de Rolling Stones in 
1964. De recente historie vertelt over de juwe-
lenroof uit het Museon en de brand in het ver-
bouwde 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.
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Spannende Spinnen – nog drie weken
Velen hebben al de afgelopen zomer oog in 
oog gestaan met zo’n vijftig soorten spinnen, 
waaronder de Tarantula – de grootste spin ter 
wereld. Ze zijn achter glas te zien, maar ook 
onder begeleiding van de verzorgers in de 
hand te nemen. Het is een unieke tentoonstel-
ling die de bezoeker laat ervaren dat een spin 
er dan wel eng en griezelig uit mag zien, maar 
gewoon een lief en rustig dier is. Laat deze bij-
zondere kans niet onbenut. De tentoonstelling 
loopt nog tot en met zondag 29 september.

Scheveningse Salon
Als de spinnen weg zijn, gaat de expositiezaal 
ruimte bieden aan de Scheveningse Salon. Er 
zullen werken zijn te zien van diverse Scheve-
ningse hedendaagse kunstenaars, die zich heb-
ben verenigd in de Stichting Art&Jazz. Deels 
gaat het hier om bekende schilders, maar ook 
om jong afgestudeerde kunstenaars en talent-
volle amateurs. De expositie bevat een grote 
variatie van schilderij tot beeldhouwwerk en 
zal lopen van 4 oktober t/m 3 november.

VissersNamenMonument in huis
Sinds kort hangt aan de muur van de gang een 
fraaie afbeelding van het op 24 mei onthulde 
VissersNamenMonument, dat de namen bevat 
van de 1366 Scheveningse vissers die sinds 
1813 tijdens de uitoefening van hun beroep op 
zee het leven lieten. De afbeelding is in kleur 
afgedrukt op een wandvullend paneel van eni-
ge meters lang. De zwart-granieten platen van 
het monument steken mooi af tegen de zand-
kleurige boulevardmuur, met daar bovenop 
het beeld van de Scheveningse Vissersvrouw, 
dat met het monument een geheel vormt. Als 
men er in de gang langs loopt, lijkt het bijna 
alsof men het werkelijke monument passeert. 
Dit project werd mogelijk gemaakt door West 
Gedenktekens, het Zoetermeerse familiebedrijf 
dat het monument aan de boulevard heeft ver-
vaardigd.

Tentoonstelling bomschuit Oude Kerk
Op zaterdag 14 september zal de Oude Kerk 
in het kader van Open Monumentendag van 
10.00 tot 17.00 uur zijn geopend. In het koor 
van de kerk staat die dag een tentoonstelling 
die aan de bomschuit is gewijd. Er zijn afbeel-
dingen van dit al lang verdwenen scheepstype 
te zien en zaken die zich aan boord van de 
bomschuit bevonden. Muzee Scheveningen 
heeft aan de tentoonstelling medewerking 
verleend door de inbreng van onderdelen uit 
de collectie, zoals scheepsgerei en visgereed-
schap. De tentoonstelling houdt verband met 
de onthulling van het model van de bomschuit 
SCH 107 Scheveningen, dat als kerkscheepje 
zal komen te hangen aan een dakbalk van de 
kerk. De onthulling wordt  door wethouder 
milieu en monumentenzorg Baldewsingh ver-
richt tijdens een bijeenkomst die om 14.00 uur 
begint en die voor iedereen toegankelijk is. 

In voorbereiding: 200 jaar landing van prins 
Willem
Op 30 november 1813 zette erfprins Willem-
Frederik, de latere koning Willem I, voet op het 
Scheveningse strand. Het was nagenoeg op de-
zelfde plek als van waaraf hij achttien jaar te-
voren met zijn vader stadhouder prins Willem 
V wegens de komst van de Fransen was uitge-
weken naar Engeland. De historische landing, 

die het begin was van de stichtingsfase van ons 
koninkrijk, wordt sindsdien op Scheveningen 
om de 25 jaar herdacht en nagespeeld. Zo ook 
weer op zaterdag 30 november 2013, waarbij 
de landing tevens de start zal zijn van de vie-
ring van tweehonderd jaar koninkrijk. Muzee 
Scheveningen heeft een expositie in voorbe-
reiding waarin de landing centraal staat en in 
beeld wordt gebracht hoe deze telkens werd 
gevierd. Er zullen van de diverse landingen 
foto’s, filmbeelden, documenten en voorwer-
pen zijn te zien. Daaronder natuurlijk ook de 
nettenkar die bij de diverse landingen werd 
gebruikt en die momenteel wordt gerestau-
reerd door vrijwilliger Kees Bal. De geplande 
openingsdatum van de tentoonstelling is 4 de-
cember 2013.

Nieuw: boekje tien jaar vaartocht oud-vissers
In de museumwinkel ligt als nieuwe aanwinst 
het onlangs verschenen boekje Tien jaar 
vaartocht oud-vissers. Oud-Vissers op zee en 
Boetsters aan de wal. Sinds 2004 maken op de 
vrijdag voor Vlaggetjesdag meer dan tweehon-
derd Scheveningse oud-vissers een vaartocht 
met de schepen Fortuna en Maria van rederij 
Groen. Voor de (vissers)vrouwen is er tege-
lijkertijd een programma (‘vrouwenmiddag’) 
aan de wal. De organiserende Stichting Scheve-
ningse Oud-vissers & Visserij heeft een jubile-
umboekje uitgegeven, waarin op de afgelopen 
vaartochten en vrouwenmiddagen wordt te-
ruggeblikt. Het boek bevat bijdragen van Henk 
Grootveld, Frederik van Harten en Arie Spaans, 
terwijl burgemeester Jozias van Aartsen het 
voorwoord schreef. Verder de teksten van het 
jaarlijkse vissersvrouwenlied en de  Scheve-
ningse vissersvrouwenkwis. Het met mooie 
foto’s geïllustreerde boekje telt 96 bladzijden 
en kost (slechts)  € 7,50.

Tot ziens in Muzee! 

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 36

bron: Omroep West

Tegenslag voor Scheveningse 
strandtenten

DEN HAAG - De kans dat strandtenten op 
Scheveningen overstromen tijdens het 
stormseizoen blijkt groter dan gedacht. 
Door deze tegenvaller is het de vraag of Den 
Haag deze winter al kan beginnen met het 
hele jaar openhouden van strandtenten. 
Ook dreigen er extra kosten.
Bij de uitwerking van de plannen om 
strandtenten langs een deel van de Haagse 
kust het hele jaar open te houden, maakten de 
gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap 
van Delfland en Rijkswaterstaat de inschatting 
dat de paviljoens op een hoogte van 4,5 meter 
boven NAP aangelegd konden worden.
Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat op deze 
hoogte rekening gehouden moet worden met 
‘buitengewone belastingen’ onder andere 
door de golven.Dat schrijft wethouder Marnix 
Norder aan de gemeenteraad.
Wateroverlast
De kans bestaat dat het water eenmaal per jaar 
zo hoog staat dat het terras en het paviljoen 
onder water komen te staan. Een keer per 5 
jaar kan het water zelfs zo hoog worden dat 
de golven de constructie van de strandtenten 
aantasten en de gemeente moet ontruimen om 
de veiligheid voor bezoekers en personeel te 
waarborgen.
Een oplossing voor dit probleem is het hoger 
aanleggen van de strandtenten. Bij een meter 
hoger dan de huidige strandhoogte is het 
risico op wateroverlast al een stuk kleiner 
maar nog niet verdwenen. De gemeente zal 
dan wel extra kosten moeten maken omdat de 
zomerboulevard moet worden aangepast en de 
onderhoudskosten toenemen. Het is nog niet 
duidelijk hoeveel geld dit zal zijn.
Vernieuwde boulevard
Gaan de paviljoens nog een meter omhoog dan 
is het gevaar vrijwel geheel geweken. Maar 
de extra kosten hiervan zijn flink hoger, want 
dan verdwijnen alle trappen en de banken 
onder het zand. Ook is er heel veel extra zand 
nodig. Bovendien zorgt deze oplossing er 
volgens Norder voor dat het ontwerp van de 
vernieuwde boulevard te zeer wordt aangetast 
omdat er geen hoogteverschil meer is tussen 
de paviljoens en de boulevard.
De komende tijd zal bekeken worden wat de 
gevolgen zijn van de nieuwe inzichten en of 
de planning om deze winter te starten met de 
jaarrondexploitatie haalbaar is. Dit moet in 
september duidelijk zijn.

Kerkganger mag langer par-
keren

Het AD meldt op 4 juli dat de kerkganger in de 
Keizerstraat , de Kolenwagenslag en de Jan Kis-
tenstraat 2 in plaats van 1 uur mag parkeren  
Daar het lastig is om kerkgangers van winke-
lend publiek van elkaar te onderscheiden is de 
parkeerduur van iedereen verlengd naar die 2 
uur.

Nadelen van betaald parkeren

Keizerstraat west heeft een aantal maanden 
geleden betaald parkeren gekregen. Er is nu 
ruimte tot parkeren in de wijk. Dit heeft posi-
tieve kanten maar ook negatieve kanten bleek 
sinds een paar (warme) weken. 

Op bijgaande foto kunt u zien wat er nu ge-
beurt in deze buurt: bussen met toeristen 
rijden zich nu vast waardoor het verkeer weer 
wordt gehinderd in de doorgangen. Dat was 
ook het geval toen er nog geen betaald parke-
ren was. 
am
Foto: Adri van der Plas


