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Muurschilderij De Reddingboot
UITNODIGING
Het Algemeen Bestuur van de bewonersorganisatie
Wijk Overleg Scheveningen-Dorp nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op zaterdag 11 juni 2016
bij de officiële overdracht namens de Gemeente
Den Haag door Joris Wijsmuller, wethouder stadsontwikkeling, wonen, duurzaamheid en cultuur,

Dit muurschilderij DE REDDINGSBOOT is op initiatief van de bewonersorganisatie Wijk Overleg
Scheveningen-Dorp tot stand gekomen. Het muurschilderij is geschilderd door de Scheveningse
kunstschilders Kees van der Vlies en Marianne van
den Berg naar een foto van Dick Teske.
Het geheel is mogelijk gemaakt met bijdragen en

bestaat en hopen er nooit gebruik van te hoeven
maken. Je hebt ook mensen die alleen maar naar
de zee kijken. Bij die mensen zijn er ook de betrokken zijn bij de KNRM. Die zijn sponsor, die steunen
de reddingsbrigade en daar is de KNRM heel blij
mee, want ze bestaan dankzij de sponsoren. De organisatie, de boten, de vrijwilligers, de uitrusting,
de brandstoffen, het onderhoud en de oefeningen
worden betaald uit de gelden van de sponsoren.
Wilt u de KNRM steunen dan kan dat. Kijk dan op
www.knrm.nl hoe je deze organisatie kunt steunen.
Ik heb hieronder nog enkele gegevens opgescheven

die je kunnen helpen te helpen.
Telefoon hoofdkantoor IJmuiden: 0255-548454,
email:info@knrm.nl, Postadres:
Postbus 434, 1970 AK IJmuiden, bezoekadres:
Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden. banknr:
NL 40INGB 0000 0 26363. Mailadres voor donateurs:
donateur@knrm.nl.
Bezoekadres Scheveningen: Visafslagweg 2
2583 DM Scheveningen, 070 - 355 2775.
E-mail: station@scheveningen.knrm.nl
De winkel van de KNRM www.reddingwinkel.nl

foto: Hans Grijzen

van het door Kees van der Vlies en Marianne van
den Berg gemaakte muurschilderij DE REDDINGSBOOT aan de Scheveningse bevolking.
De overdracht
zal vanaf 13.00
uur plaatsvinden
in de Jan Kistenstraat in het
gedeelte gelegen
Kees van der Vlies aan het werk
tussen de Nieuwe Laantjes en het Dr. De Visserplein.

Programma overdracht muurschilderij De Reddingsboot 11 juni 2016.
• Vanaf 13.00 inloop met golden oldies door
Harry van den Berghe.
• Opening door Jan Lautenbach, voorzitter Wijk
Overleg Scheveningen-Dorp.
• De Trefpuntzangers onder leiding van Ernst
Fortunati.
• Aankomst wethouder Joris Wijsmuller als Dorus Rijkers.
• Overdracht muurschilderij DE REDDINGSBOOT
door wethouder Joris Wijsmuller.
• De Trefpuntzangers onder leiding van Ernst
Fortunati.
• Bekendmaking Kommunika kleurwedstrijd.
• Harry van den Berghe zingt oude rock en rollnummers.
• Rond 16.30 einde programma.
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medewerking van:
Stadsdeelkantoor Scheveningen
Bewonersorganisatie WOS
Dick Teske persfotografie
KNRM-reddingsstation Scheveningen
Pronk-Hollandvis B.V
HUBO Scheveningen
Geo B.V. Oliehandel
Arno Vogelaar
Belvédère makelaars
Maritiem Watersport B.V.
U-Verf de verfwinkel Scheveningen
Ed de Hart onderhoud en montage
Meldpuntgraffiti @denhaag.nl
Buurtcentrum Kommunika
John Hoogenraad kinderharingproeflokaal
Jaco Spaans kinderprogramma
Kaldi Mobiel Den Haag espressobar
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Scheveningen heeft iets met de Koninklijke Nederlands Reddings Maatschappij. Scheveningen ligt nu
eenmaal tegen de zee aan en de bewoners kunnen
er langs maar niet omheen. Iedereen is wel eens
de zee ingelopen, de een wat verder dan de ander. Ook heeft menigeen reddingen uit zee gezien.
Dat gebeurde door strandwachten of strandpolitie. Hoor je bij de groep plankzeilers, dan heb je
wel gehoord over reddingen door de KNRM van
plankzeilers waar iets mis is gegaan. En dan heb je
nog de echte zeelui die met boten de zee opgaan.
Die mensen zijn tevreden dat er zo’n organisatie

am

Inhoud

Muurschilderij De Reddingboot
Verslag AB vergadering 24-02-2016
Cultuur
Immetje Kwaed vollek de kar of
Anti meeuwen zakken
Oproep voor Jobcoaches
Brand op de Pier
Verslag AB vergadering 30-03-2016
Kalhuis mededelingen
Concept bouwplannen Badhuisstraat
Herontwikkeling Vuurtorenweg
Scheefse belevenissen
Ruimte voor de stad
De bomen van de Scheveningseweg
Praaibericht
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Verslag AB vergadering van het WOS

Datum: woensdag 24 februari 2016
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
welkom en vraagt de gasten of zij zich willen voorstellen en hun reden van aanwezigheid willen toelichten.
Mw. Winter is de nieuwe beheerconsultent van
Haagwonen voor de buurt Sleepnetstraat. Haagwonen heeft geld vrijgemaakt voor een omgevingsproject “wat te doen met groen” en “ken je buren”. De
projecten worden samen met Welzijn Scheveningen
uitgevoerd. Ken je buren richt zich met name op de
kinderen van de buurt, zij gaan hun buren interviewen, de resultaten van de interviews worden op een
later moment gepresenteerd. Enkele mensen vanuit
het AB van WOS willen meedoen/denken bij deze
projecten.
Yousoef is toehoorder en probeert de jongeren van
Scheveningen, via de jongerenambassadeurs meer
te betrekken en te interesseren voor de lokale bewonersorganisaties in de hoop dat meer jongeren zich
gaan/willen inzetten voor hun directe leefomgeving.

Mededelingen.
Er is een probleem onder de poort van de Marcelisstraat/Jurriaan Kokstraat. Fietsen, overlast van
hondenpoep en urineren van voorbijgangers in voornamelijk het weekend, een groot probleem. Ook het
plaatsen van groot vuil om en rond de afvalcontainers is een probleem. Het stinkt, de doorgang wordt
versperd en de prachtige muurschildering is niet of
nauwelijks te bewonderen door deze overlast. Er is
meerdere malen contact geweest met het stadsdeelkantoor over dit probleem. Zij komen met vage oplossingen als het verplaatsen van de fietsnietjes naar
de overkant. Daarmee zijn de vele weesfietsen niet
verdwenen. De definitie van een weesfiets door de
Landelijke overheid: Weesfietsen zijn fietsen die op
openbaar terrein gestald staan en al langere tijd niet
meer zijn gebruikt.
De gemeente Den Haag hanteert echter een veel
engere definitie van een weesfiets, nl. Een fiets (of
bromfiets) is een wrak als er redelijkerwijs niet meer
mee gereden kan worden. Niet door een lekke band,
maar omdat 1 of meerdere onderdelen ontbreken,
kapot of krom zijn.
Ook moeten er aanwijzingen zijn dat een fiets verwaarloosd is. Denk hierbij aan een laag vuil of stof.
Fietsen die niet zichtbaar kapot zijn, maar wel langere
tijd onbeheerd op straat staan (‘weesfietsen’), mag
de gemeente alleen opruimen op plekken waar een
fietsparkeerverbod geldt. Achtergelaten fietsen kunt
u dus niet aanmelden als fietswrak.
Deze definitie maakt het bijna onmogelijk om achtergelaten fietsen in het straatbeeld verwijderd te krijgen. Hier ligt een taak voor de gemeentepolitiek om
deze definitie aan te passen wil je de vele fietsen die
de openbare ruimte verrommelen weg kunnen halen.
Het WOS wordt gevraagd om een bemiddelende rol
te spelen naar het stadsdeelkantoor toe omdat zij er
zelf niet meer uitkomen. Ook wordt gevraagd naar
ideeën om de stoep langs de muurschildering te verfraaien. Misschien een oproep in de Klinker om ideeën uit de buurt? Jan L. zal, in overleg een afspraak
met Mandy van Veen, stadsdeeldirecteur, maken om
de problemen aan de orde te stellen.
Financieel verslag 2015.
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
Wel is er een vraag of het AB in het vervolg geen begroting dient te maken voor een volgend jaar. Hans
heeft dit meerdere keren geprobeerd in te brengen
in het AB maar hier kwam dan geen reactie op. Het
voorstel zal in het DB aan de orde komen. Het verslag
wordt goedgekeurd, de kascommissie wordt bedankt,
de penningmeester wordt decharge verleend.
Verkiezingen voor leden van het Algemeen bestuur
van het WOS.
• Hans Grijzen en Wim Taal worden herkozen voor
een volgende periode als lid van het AB.
• Maria Nelck wordt herkozen.
• Ciska Bourseul is niet herkiesbaar, er is geen kandidaat voor de Zeijlplas.
• Herman Annegarn en Jessie Moermans worden

•
•

herkozen.
Maarten Schaepman wordt verwelkomd als lid
van het AB voor het Renbaankwartier.
Jan Lautenbach en Emil Driessenaar worden herkozen.

Verkiezing leden voor het Dagelijks Bestuur.
Jan Lautenbach wordt unaniem gekozen voor nog
een periode als voorzitter van het WOS. Hans Grijzen
wordt unaniem gekozen voor nog een periode als
Penningmeester van het WOS. Er zijn 2 vacatures, secretaris en 2e secretaris. Het AB wordt verzocht na te
denken over kandidaten.
Tracéstudie tramverbinding Norfolkterrein, toelichting door Hans Grijzen, lid van adviesgroep.
Vorige week woensdag is het definitieve advies gemaakt door de werkgroep. De werkgroep is niet tot
een gezamenlijk advies gekomen. De BOH en BSH
hebben hun voorkeur voor een tracé over de Willem
de Zwijgerlaan, de overige leden van de werkgroep
hebben hun voorkeur uitgesproken over het tracé de
Westduinweg. Doordat er geen eensluidend standpunt is heeft de werkgroep afgezien van het doen
van aanbevelingen of adviezen. 7 maart is het stuk
klaar en wordt dan aangeboden aan het college en de
commissie. Wat de raad uiteindelijk met het stuk gaat
doen is afwachten, e.e.a. moet in 2022 gereed zijn.
Binnen de gemeente Den Haag is een groot gebrek
aan actuele cijfers. Dit maakt het voor werkgroepen/
adviesgroepen moeilijk om de Gemeente op een adequate wijze te informeren. Vaak wordt er, wanneer
er grote beslissingen genomen moeten worden, een
beroep gedaan op adviseurs of adviesbureaus van
buiten. Dit kost handen vol geld.
Ontwikkeling brede Verkeersvisie Scheveningen.
Inmiddels hebben de werkgroepen Bad, Haven, Dorp
hun 2e bijeenkomst gehad. De volgende bijeenkomst
is een gezamenlijke bijeenkomst. Onze deelnemers
zijn niet te spreken over het niveau en de inhoud
van de ingebrachte ideeën en visies. Er is sprake van
een gebrek aan toekomstvisie en men legt zich snel
neer bij het niet haalbaar zijn van geopperde oplossingen als meer flexibel openbaar vervoer, in Scheveningen alleen parkeren voor bewoners, een tunnel
onder Scheveningen voor overig en vrachtverkeer,
eenrichtingsverkeer, een shuttlebus vanaf diverse
parkeergelegenheden buiten Scheveningen. Het lijkt
alsof de oplossingen weinig geld mogen kosten en
de toeristen vooral gefaciliteerd moeten worden om
met de auto tot aan het strand te kunnen komen. Er
is vanuit de Gemeente meer lef en een out of the box
denkwijze nodig om tot werkelijke oplossingen van
de problemen te komen. Tegen de zomer moet er
een gezamenlijke visie gepresenteerd worden. Wordt
vervolgd.
Wat verder ter tafel komt/RONDVRAAG.
• Het stinkt in de Jurriaan Kokstraat, een rioollucht,
men weet niet waar dit vandaan komt. Dit punt
wordt meegenomen in het overleg met het Stadsdeelkantoor of de Marcellisstraat.
• Er is gezien dat de HTM haltepaal in de Jurriaan
Kokstraat/Keizerstraat precies voor het verkeerslicht geplaatst is, hierdoor is het verkeerlicht niet
goed te zien.
• Zou er een vogelvoerverbod kunnen komen in de
Keizerstraat, er is veel overlast van meeuwen en
andere vogels.
• 25 februari is er in het Badhotel, vanaf 19.00 uur,
een presentatie over de herinrichting Seinpostduin. Door het vele verzet tegen de plannen van
het Internationaal Park heeft wethouder Revis de
plannen voorlopig in de ijskast geplaatst.

Gemeentemuseum
Den Haag en Cobra
Museum voor Moderne
Kunst tonen veelzijdigheid Constant met
twee tentoonstellingen
28 mei – 25 september 2016

Constant Nieuwenhuys (1920 - 2005)
was één van de oprichters van de experimentele kunstenaarsgroep CoBrA
(1948 -1951). Constant is ook bekend
om New Babylon. Het is een denkbeeldige stad in een toekomstige samenleving waar de nomadische, creatieve
en spelende mens centraal staat. Dit project staat
centraal in het Gemeentemuseum. Het Cobra Museum toont de jaren tussen Cobra en New Babylon
in. Constant had toen contact met architecten als
Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck.
Bij beide tentoonstellingen worden publicaties uitgebracht: :
* Constant – New Babylon en * Constant. Ruimte
+ Kleur – Van Cobra naar New Babylon. Het Gemeentemuseum brengt ook een kinderboek over
Constant uit.

Zilverkunst in Nederland
Gemeentemuseum Den Haag
16 april t/m 21 augustus 2016
Zilverkunst in de laatste drie decennia
In de zeventiende eeuw was Nederlands zilver in.
Na de Tweede Wereldoorlog werd zilver gezien
als oubollig. Aluminium, plastic en rubber is
het materiaal waarmee kunstenaars werkten.
Zilversmid Jan van Nouhuys ontpopte zich als
kunstenaar en gebruikt zilver als eerste als
expressiemiddel. Tegenwoordig zorgt de stichting
Silver in Motion voor kunstzinnige en artistieke
uitingen van hedendaags zilver. De tentoonstelling
bevat ongeveer 160 objecten.

Nieuw: NATGEO FOCUS
GALLERY in Museon Den Haag
Vanaf nu tot 28 augustus 2016

Het Museon in Den Haag brengt de Onbekende
Wereld, indrukwekkende foto’s van National Geographic in de eerste NATGEO FOCUS GALLERY in
de wereld.
Het is een expositie met 65 natuurfoto’s van hoge
en bijzondere kwaliteit, zoals bekend van de National Geographic.het laat onder andere zien verlaten
tempelcomplex in Cambodja, een mier die een
enorme waterdruppel vooruit rolt, vulkanische
bliksem en een een hemel vol opstijgende lampions.
Over de tentoonstelling is ook een boek verkrijgbaar: Onbekende Wereld, indrukwekkende foto’s van National Geographic, van auteur
Susan Tyler Hitchcock, Fontaine Uitgevers ISBN:
9789059566743.

zie voor vervolg pagina 3, 3e kolom

2

vervolg van pagina 2, 3e kolom

Kwaed vollek de kar of
Wij ‘aa’ne ‘n ûtnôdiging ontvange van vrinde om bij zullie thûs te komme dinere, want ze ‘aa’ne wat te
viere.
Netuurlek benne me op te ûtnôdiging in’egaen en ik mot zegge, daer ‘ebbe we gien menuut spêt van ‘e
‘aad.
Lans, lans, wat was ‘t ouwerwes leuk.
De gastvrouw en gast’eer ‘aa’ne zellef alles klaer ‘emaekt; niks gien pakkies of blikkies, neen, enkelt vors.
Ik mot zegge, êrste klas kwaelitêt.
Mè’-z’n tiene zatte me an ‘n ronde taefel, toevallig allemael Scheveningers, zô ‘ezêd êge gatjiesvollek.
Dat ‘a’ ‘t vertrouwde, waerdeur je onbekommerd kos kalle. Netuurlek over vrooger en over – ‘oe ken ‘t
aars – over ete.
Dat-’t teugewoordig in is om, as ‘t effe ken, te barbecue in de tûn.
Elleke gelege’êd wordt an’epakt.
An mên wier ‘evraegd: “Im, barbecue jûlie ôk?“
Naer ‘m’n antwoord ‘oofde ik iet te zooke, want zôwel die van mên as ik, we motte d’r niks van ‘ebbe; “Al
dà’-gedoe met-tat ‘alleve rauwe vlês”, zee ik,
“Neen, wij kieze voor geweun gaer en goed deurbakke vlês.
Netuurlek ‘ebbe we wel-d’r-is ‘n barbecue bij’eweund, zellefs n grôte. We stinge in de rij om an de beurt
te komme en dan ‘eb je netuurlek altêd mense, die bang benne om tekort te komme.
‘T wier ‘n beetje dringe en ‘n vrouw voor me ‘oorde ik zegge: “Êrst de ‘aestige mar.”
“Wat je daer zêt, Im, is ‘n ‘êl oud Schevenings gezegde”, viel me naeste taefelgenôt in, dà-’oor je non iet
mêr, iederien ‘êt ‘aest.”
Non we ‘t zô over ouwe gezegdes ‘ebbe, vrooger, azze ze genog ‘egetet ‘aa’ne, zeeje ze “Ik ben amechtig”,
Of azze de boetsters op te kar naer de boetvelde wiere ‘ereeje en onderweg ‘n man ‘n opmerreking
maekte en ‘n mêsje daeerop antwoord gaf, dan was tat toe’dertêd zô ongepast dat-te ‘ôfdvrouw d’r stem
liet ‘ore: “Kwaed vollek de kar of”.
Mò’- je non komme. Neen, dan benne die ouwe gezegdes toch ‘n leuk onderwerrep om over te kalle.
“Kik”, zee die van mên, “Vrooger zeeje ze: van ‘n knappe schotel ken je iet ete, mar non ‘ebbe wij zitte
smulle van al die prachtige knappe schotels...“
Daer stemde we allemael mee in.
Zo worre de gezegdes van vrooger in ‘t ‘éde gouwe appele op zullevere schaele.
Immetje
Nadruk verboden

Spreukje
Met vrienden dineren is dubbel genieten,
je wordt fysiek en geestelijk gevoed.

Gratis afhalen
Wie de zakken thuis niet ontvangt, kan deze gratis
afhalen op het stadhuis aan het Spui, de stadsdeelkantoren Laak, Loosduinen, Scheveningen, Segbroek en Haagse Hout en bij negen stadsboerderijen. Hierbij geldt: zolang de voorraad strekt.
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Roos Duyvestijn woont en werkt in Delft als
autonoom beeldende kunstenaar. In het voorjaar
van 2016 presenteert zij in G a l e r i e 4 4
‘Momenten’.

Momenten van nu en vroeger
Van vroeger getransformeerd naar nu
En van nu …….. wil je weer behouden voor later
Momenten die je vast wilt houden
Die je wil vertellen en laten zien
Momenten die er niet voor niets waren
Waar je over na kunt denken en fantaseren
Hopende dat diegene die het zien en beleven
Het ook weer door kunnen geven
Of gewoon genieten en er even stil bij kunnen staan
openingstijden: 2 april t/m 18 mei 2016
woensdag , vrijdag 13.30-17.00 uur en zaterdag
13.00-17.00 uur

Het Gemeentemuseum Den Haag heeft het schilderij Slide, twee tekeningen en een schets van Lee Lozano (1930-1999) in bezit gekregen. Dat is bijzonder want geen ander museum in Nederland heeft
werk van deze Amerikaanse kunstenares.
In deze abstracte schilderijen laat Lozano kleurvlakken, panelen en verfrichtingen met elkaar
wringen, botsen en glijden in één seksueel geladen
geheel.

Gele zakken tegen meeuwenoverlast

De extra stevige gele vuilniszakken worden bezorgd in een aantal straten in Scheveningen, Segbroek, Loosduinen, Haagse Hout, Laak en Centrum
waar binnen één à twee jaar ondergrondse afvalcontainers komen. Dan staan er geen vuilniszakken meer langs de stoeprand. De ervaring leert
dat daarmee de overlast door meeuwen, maar ook
van bijvoorbeeld ratten en andere dieren, flink
afneemt. In wijken waar al ondergrondse afvalcontainers staan, is veel minder zwerfvuil. Tot het zover is, kunnen de extra stevige gele vuilniszakken
de overlast helpen te verminderen. De dieren krijgen ze ook niet zo makkelijk open als de gewone
grijze vuilniszakken.

Roos Duyvestijn met MOMENTEN

Gemeentemuseum Den Haag
verwerft groot schilderij van
Lee Lozano

Immetje

Vanaf vrijdag 1 april worden in verschillende
Haagse wijken extra stevige gele vuilniszakken bezorgd. Ze helpen tegen zwerfvuil op straat, dat ontstaat als meeuwen of andere dieren vuilniszakken
open pikken. Vooral tijdens het broedseizoen, dat
begonnen is en tot in juli duurt, is de overlast die
meeuwen zo veroorzaken groot. 2300 huishoudens
ontvangen drie rollen speciale zakken.

G a l e r i e 4 4, Molenstraat
44, Den Haag

Vrijwillig Jobcoach/trainers gezocht bij VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk Den Haag is op zoek naar vrijwillige jobcoaches/trainers in arbeidsparticipatie.
In deze functie train en begeleid je vluchtelingen
richting werk.
Lijkt deze functie jou interessant? Ben je bij voorkeur 16 uren per week beschikbaar? Heb je ervaring als (loopbaan)coach of ervaring met trainen
en doceren? Meld je dan als vrijwilliger aan bij
VluchtelingenWerk.
Voor meer informatie over deze vacature: http://
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/
vacatures/jobcoachestrainers
Voor persoonlijk contact over deze vacature en/
of aanmelding kunt u contact opnemen met Hans
Willemse: hwillemse@vluchtelingenwerk.nl of
071-5133088

Om u een idee te geven: vanaf 1961 maakte de New
Yorkse kunstwereld tekeningen en schilderijen met
penissen en vagina’s, stekkers naar een vagina, een
spaarpotgleuf tussen de benen van een vrouw. Ook
boren, hamers, tangen, schroeven, moeren en bouten worden voor de voorstellingen gebruikt.

Brand op de pier

Zaterdag 30 april was het heerlijk weer voor een
wandelingetje over de Boulevard. en dan is het
extra leuk als er bijzondere evenementen plaatsvinden. Zo ook deze zaterdag. Grote rode auto’s,
blauwe zwaailichten en rook. Rook boven de Pier.

Verslag Algemeen Bestuur vergadering WOS
Datum: woensdag 30 maart 2016
Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
• Er zijn 12 camera’s geplaatst welke uitgelezen
worden door de ondernemers van de Badhuisstraat zelf. Er is een groepsapp waarin geconstateerde bijzonderheden gemeld kunnen worden.
De overlast van de hangjongeren is momenteel
een stuk minder. De jongeren zijn inmiddels
door de politie in kaart gebracht, men weet wie
het zijn. Het zijn over het algemeen jongeren die
prima aan te spreken zijn op hun (overlast gevende) gedrag. Er is geconstateerd dat er inmiddels een nieuwe hangplek is gevonden op het
parkeerterrein achter het Pr. Willemhof. Dit is
mogelijk doordat de garagedeur kapot is.
• Er wordt melding gemaakt van veel overlast
door hondenpoep op straat en er is gebrek aan
handhaving. De wijkagent raad aan dit te melden bij 14070.
• De storende steiger in het hofje in de Heemraadstraat is inmiddels verwijderd.

Mededelingen
Op 11 juni zal in de Jan Kistenstraat een nieuw
muurschilderij onthuld worden. Kees van der
Vlies en Marianne van den Berg zullen samen deze
muurschildering met als onderwerp de KNRM voor
hun rekening nemen.
Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur WOS.
Limmy Yusuf heeft zich officieel kandidaat gesteld
voor het deelgebied Badhuisstraat Oost. Zij wordt
door de leden van het AB met algemene stemmen
tot AB lid benoemd. Het WOS is blij met een jonge
vertegenwoordiger met belangstelling voor de
buurt en zijn omgeving en hoopt dat er nog velen
zullen volgen.

Tracéstudie tramverbinding Norfolkterrein,
toelichting door Hans Grijzen, lid van
adviesgroep
Het advies is gereed en aan wethouder De Bruijn
aangeboden. Het betreft geen meerderheidsadvies.
De BOH en BSH, organisaties namens de bewoners
Havenkwartier en de ondernemers Havengebied,
hebben een eigen advies uitgebracht. Hun voorkeur is een traject over de Willem de Zwijgerlaan
en niet over de Westduinweg. Hun voorstel aan de
Gemeente is om een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten over beiden trajecten. Het advies zal
verwerkt worden in een voorstel aan het college en
aan de Raad, wanneer dit gaat gebeuren is nog niet
geheel duidelijk. Het advies staat op de website van
de Gemeente.
Ontwikkeling brede Verkeersvisie Scheveningen.
Inmiddels zijn alle afzonderlijke bijeenkomsten
geweest en wordt nu gewerkt aan een gezamenlijk
standpunt/advies aan het college. Het zoeken naar
structurele oplossingen, prikkels bedenken om
bezoekers uit de auto te krijgen, aansluitend goed
OV, beperking zwaar verkeer voor leveranties aan
strandpaviljoens enz. zal nog een hele klus worden.
Mede doordat er veel verschillende belangen een
rol spelen. Wordt vervolgd.

Nota strandbeleid
Er is een nieuwe nota Strandbeleid in concept gemaakt waarin het beleid voor de komende jaren
2017-2022 beschreven staat. Tot 31 maart 2016
kunnen zienswijzen ingediend worden.
Er wordt de ondernemers in de nieuwe nota veel
vrijheid gegeven om hun paviljoens te exploiteren.
Er wordt voorgesteld hetzelfde horecabeleid toe
te passen als in het centrum. Ook krijgen alle ondernemers de gelegenheid sportactiviteiten aan
te bieden en krijgen de sportpaviljoens in de toekomst de gelegenheid alcohol te gaan verkopen. Dit
alles met de restrictie dat ’s avonds alle uitingen
van sportactiviteiten, stoelen enz. weer opgeruimd
moeten zijn en binnen de eigen behuizing geplaatst

dienen te worden.
De bewoners maken zich zorgen over de geluidsoverlast, waarom is er geen permanente geluidsmeting mogelijk? Dit is al jarenlang onderwerp van
gesprek en hier komt maar geen oplossing voor.
In de nieuwe nota staat dat de omgevingsdienst
Haaglanden tegenwoordig verantwoordelijk is
voor handhaving geluid. Geluidsoverlast moet gemeld worden bij deze dienst tel: 0888-333555 te
bereiken van 1 april tot 1 oktober. Vreemd want
het strandseizoen start half maart en duurt tot 31
oktober. Dit telefoonnummer moet opgenomen
worden in de telefoonladder in de Scheveningse
Courant vindt het WOS. Nog steeds moet er dan
iemand van buiten komen om de geluidsoverlast
te objectiveren. Waarom geen permanente geluidsmetingen in de Landmarks, deze zijn juist voor dit
soort zaken geplaatst lijkt ons.
Ook zal aan het Beachstadium een jaarrond exploitatievergunning verleend worden.
De bewoners van de omgeving boulevard pleitten
ervoor om ook het zomers vrachtverkeer op de
boulevard een plek in de nota te geven. Te grote
vrachtwagen, die te vaak over de boulevard rijden
om te bevoorraden.
Er is veel discussie over de nieuwe concept nota.
De bewoners zijn bang dat de leefbaarheid nog
meer onder druk komt te staan door de versoepeling van veel regels die in de nota wordt voorgesteld. De vertegenwoordiger van Groep de Mos
stelt dat bij overlast gevende situatie er eerst geprobeerd moet worden er met de paviljoenhouder
uit te komen. Hier wordt door de vergadering negatief op gereageerd. Strandtenthouders zijn niet
altijd de meest makkelijke mensen als het gaat om
overleg over overlast van hun nering; wordt vervolgd.
Wat verder ter tafel komt
Er wordt aandacht gevraagd voor de toegestane
bouwhoogte op de plek van het voormalig Tribunaal, naast de Vuurtoren, indien hier gebouwd gaat
worden. Strookt de bouwhoogte genoemd in de
nota van uitgangspunten met de toegestane bouwhoogte uit het bestemmingsplan? Hierin staat de
bouwhoogte gelijk moet zijn aan die van het Uiterjoon. Punt van aandacht.

Rondvraag
• Bouw Hoogvliet. Er is enkele keren tot ver na
middernacht beton gestort, dit wordt als zeer
overlast gevend ervaren door de bewoners van
de flat aan de overkant. Dit is mede veroorzaakt
door pech met de weersomstandigheden. In het
volgend overleg met Hoogvliet zal hier aandacht
voor gevraagd worden.
• Er wordt stankoverlast ervaren van de snackbar
Friends aan de Scheveningseweg.
• Begin april ’16 wordt er begonnen met het opknappen van bestrating van de Haringkade. De
planning is dat de klus eind juli 2016 is geklaard
• Contact met Haagwonen over leefbaarheid, vanaf
4 april ’16 zal er in groepjes gewerkt worden aan
nieuwe ideeën met betrekking tot leefbaarheid,
de beste ideeën zullen worden uitgewerkt en uitgevoerd.
• Tijdens de landelijke opschoning dag is er dit jaar
op het strand veel minder vuil opgehaald, dit is
een goed teken.

• De bewoners van het Seinpost complex hebben

tijdens de presentatie van de plannen voor Seinpost en de Seinposttrappen aandacht gevraagd
voor parkeren en of er rekening gehouden wordt
met het ramen lappen van de flat direct aan het
Seinpostduin gelegen. Plan wordt nu aangepast.
Wordt vervolgd.

Kalhuis mededelingen
50 en Fit
Elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur wordt
er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 een
cursus 50 en Fit gegeven. Dit is een actieve les,
begeleid door muziek voor iedereen die op eigen
tempo wil werken aan conditie, flexibiliteit en
balans.
De kosten bedragen € 3,75 per les.

Yoga/Pilates

Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 wordt
er een yoga/Pilates les gegeven in het Kalhuis aan
de Badhuisstraat 177. Deze les is een compinatie
les op de mat waarin pilates-oefeningen
worden afgewisseld door ontspannende yogaoefeningen. Een weldaad voor het lichaam waar
de geest rustig van wordt.
De kosten bedragen € 3,75 per les.
TAI- CHI in het Kalhuis
Elke maandagmiddag van 13.00 – 15.30 uur
wordt er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat
177, tai chi gegeven door docent Rick Verbaan.
De kosten hiervoor bedragen € 20,00 voor 4
lessen. Tai Chi bestaat uit een aaneenschakeling
van vechtbewegingen die, zonder tegenstander,
op een langzame en vloeiende manier worden
uitgevoerd. Tai Chi heeft een stimulerend effect en
een rustgevende uitwerking op de gezondheid van
lichaam en geest.
SJOELEN in het kalhuis
Elke 2e vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur
wordt er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177 een
sjoelmiddag gegeven. De kosten hiervoor bedragen: €
2,00. Er zijn leuke prijsjes te winnen. Kom eens langs
en doe met ons mee.
Jokeren in het Kalhuis
Elke eerste vrijdag van de maand is er een gezellige
kaartmiddag in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177.
I.v.m. 5 mei is de kaartmiddag verschoven naar 13
mei van 14.00 tot 16.00 uur
Deelname is €2,00 euro. U kunt leuke prijzen winnen.
U kunt zich opgeven bij de balie van het Kalhuis
Patchwork/Quilt in het Kalhuis
Elke dinsdag van 14.00 – 16.00 uur wordt er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177, patchwork/quilt
gegeven.
Kosten: € 4,00 per les. Wij kunnen nog nieuwe leden
gebruiken.
Voor informatie en aanmelden kunt u bellen met de
receptie tel. 070 3069900.
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Concept bouwplannen in de Badhuisstraat
In de Badhuisstraat zijn een aantal winkels die fietsen verkopen. Een van deze winkels is op nummer
51 t/m 65, tegenwoordig staat daar Bikestore op,
vroeger bekend onder fietsenwinkel De Bruin. Dit
pand gaat gesloopt worden om ruimte te maken
voor nieuwbouw. Hieronder vindt u een paar van
de bouwtekeningen. Zoals u kunt zien is de benedenverdieping verdeeld in twee winkelruimten, er
achter is stallingsruimte voor de appartementen.
Er boven bevinden zich zes apartementen. Helemaal onderaan de pagina ziet u de voorzijde. Gaat
het er in de Badhuisstraat zo uitzien?
am

De huidige panden in de Badhuisstraat
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meld Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit.

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 14 070.

Samen maken we van onze stad een
aangename, veilige en schone plek om
in te wonen, werken en leven.

De gemeente laat het gratis verwijderen.
U hoeft het alleen maar te melden.
Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de
kans dat er meer graffiti bij komt!

www.denhaag.nl/graffiti
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Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker (juli 2016) is
29 juni 2016

Brief betreffende de herontwikkeling Vuurtorenweg
Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Den Haag
T.a.v. de heer K. Klein
Postbus 12600
2500 DJ DEN HAAG

In RIS28917 Nota van Uitgangspunten ten behoeve
van herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37 wordt namelijk niet genoemd dat de beschreven maximale
bouwhoogte van 34 meter NAP afhankelijk is van de
uitkomst van de WABO procedure ten behoeve van
de bestemmingsplanwijziging.

Den Haag, 15 april 2016
Betreft: Nota van Uitgangspunten ten behoeve van
herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37
(RIS 282917) Voorkomen planschadeclaim

Op pagina 9 in hoofdstuk 1.5.1 Vigerend bestemmingsplan staat: “De toegestane maximale bouwhoogte bedraagt 26 m plus NAP en voor een beperkt
deel 30 m plus NAP. Het maaiveld ligt op 14,5 m
hoogte plus NAP.”

Geachte heer Klein,
Met klem willen wij u erop wijzen, dat ons inziens de
ontwikkelaar van de herontwikkeling Vuurtorenweg
35-37 planschade bij de gemeente kan indienen,
indien de WABO)1 procedure om de maximale bouwhoogte te verhogen van 26 /30 meter naar maximaal
34 meter niet tot het door de ontwikkelaar gewenste
resultaat leidt.

Vanaf pagina 17 wordt de bouwhoogte van 34 meter
aangegeven. Nergens is te lezen dat deze hoogte
onder voorbehoud van de uitkomst van de bestemmingsplanwijzingsaanvraag is.
Wij willen u daarom met klem verzoeken ervoor te
zorgen dat de koper van het terrein in kennis wordt
Deze poster is een uitgave van VROM in samenwerking met: Bouwend Nederland, BNA, IPO, VNG en Vereniging Stadswerk.
Dit is een algemene procesbeschrijving. Raadpleeg de wettekst (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wabo) voor volledige informatie.
Kijk ook op http://omgevingsvergunning.vrom.nl.

Omgevingsvergunning
Voorbereiding

http://omgevingsvergunning.vrom.nl
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Legenda:

De rol van eventuele adviseurs en VVGB-organen
Overheid: bevoegd gezag

Betekenis van de kleuren:
De verschillende fasen in het proces
Vragen die aan de orde kunnen zijn

Deze stappen maken geen deel uit van het
kernproces

Betekenis van de symbolen:
Als aanvrager kunt u meestal kiezen of u één vergunning aanvraagt voor verschillende activiteiten of
meerdere omgevingsvergunningen voor één project.
Bij onlosmakelijk samenhangende activiteiten, bent
u echter verplicht deze activiteiten te bundelen.
Gefaseerd aanvragen van één omgevingsvergunning
is ook mogelijk. Kijk voor meer informatie hierover
http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Wanneer de uitgebreide of reguliere procedure
van toepassing is, staat op de factsheet “reikwijdte
van de Wabo” die u kunt vinden op
http://omgevingsvergunning.vrom.nl
In sommige gevallen treedt een omgevingsvergunning pas in werking na de bezwaar- of
beroepstermijn. Het gaat hierbij met name om
vergunningen met onomkeerbare gevolgen en
om gevallen waarin de uitgebreide procedure van
toepassing is.

Als er bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan
in voorbereiding is.
Begin en einde van de termijn waarbinnen het
besluit moet worden genomen.
De termijn van het proces kan worden beïnvloed.

Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag
kan het bevoegd gezag de beslistermijn met zes
weken verlengen.
Op verzoek kan een omgevingsvergunning
worden verleend met uitzondering van bepaalde
activiteiten. Dit verzoek kan op ieder moment in
de procedure plaatsvinden (artikel 2.21 Wabo).

Positief besluit
Negatief besluit
Documenten

Aanvulling op het proces of eventueel te
nemen stappen
Gebruikelijk procesverloop
Nummering
Raadpleeg de bijbehorende toelichting voor nadere
informatie over bepaalde begrippen en stappen.

Afkortingen:
VVGB Verklaring van geen bedenkingen.
Bibob Deze toets wordt uitgevoerd om te voorkomen
dat u een vergunning gaat gebruiken om strafbare feiten te plegen of om crimineel geld te
investeren

Formele indiening aanvraag
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uitgebreide procedure, met zes
weken, om adviseurs extra gelegenheid te geven advies uit te
brengen of vanwege een zeer
ingewikkeld of omstreden
onderwerp
verzoek
aanvullende
gegevens

13 14 15 16

25 26 27 28

Maximale beslistermijn in de reguliere
procedure exclusief
eventuele
opschortingen

Termijn waarbinnen
moet worden beslist in
de uitgebreide
procedure

31 32
Maximale beslistermijn in de uitgebreide
procedure exclusief
eventuele
opschortingen

Het bevoegd gezag geeft een termijn aan waarbinnen de aanvrager de gewenste gegevens kan
aanvullen. Gedurende deze termijn wordt de procedure opgeschort. Na afloop van deze termijn
kan het bevoegd gezag binnen vier weken na een onvolledige aanvulling of een ongebruikte
aanvullingstermijn de aanvraag buiten behandeling laten.

bibob-toets

Bij deze integriteitstoets kan de termijn met vier of maximaal acht weken worden opgeschort
om het bureau Bibob in staat te stellen advies te geven.

bezwaar /
beroep

Na de bekendmaking van het besluit hebben belanghebbenden zes weken te tijd om bezwaar
of beroep aan te tekenen.

terinzage
legging

Het ontwerpbesluit (inclusief VVGB) wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.

De procedure duurt dus maximaal 14 of 32 weken. Inclusief de mogelijkheid tot verlengen en exclusief de
mogelijke opschortingen.

Binnen een bepaalde termijn.

poster A1+30cm.indd 1

Als niet van oorsprong geboren Scheveninger ben
ik van jongs af aan al in en om Scheveningen te
vinden. Een vader die op de Westduinweg werkte
en een opa en een oma die op Scheveningen woonden
hebben ervoor gezorgd dat ik verliefd ben geworden.
Niet alleen op Scheveningen, het strand het dorpse
gevoel, maar ook op mijn man! Mijn schoonvader
heeft 35 jaar de verfwinkel in de Badhuisstraat
gehad en mijn man was niet van plan ooit weg te
gaan uit Scheveningen. Hij heeft ervoor gezorgd
dat ik uiteindelijk ook in Scheveningen ben gaan
wonen. In een klein visserhuisje gezellig knus met
z’n tweeën begonnen.
Inmiddels hebben we drie kinderen die zich niet
voor kunnen stellen dat we ooit verhuizen. Wij ook
niet overigens, want wat hebben we het goed hier.
Vriendinnen, familie en andere bekende vragen ons
wel eens waarom we niet met onze drie kinderen
in een eengezinswoning gaan zitten ergens op
Ypenburg of andere wijk. We hebben immers geen
grote woning, we moeten met onze fietsen door
de woonkamer om ze op het plaatsje te zetten, we
betalen om voor de deur te parkeren en we hebben
geen tuin waar plek is voor een tuinset, huisje of
andere zaken. Maar wanneer wij na een dag hard
werken thuiskomen en de kinderen van school zijn
hebben wij alle mogelijkheden die we ons maar
wensen. Alle winkels zijn tot laat open, we kunnen
uit eten en hebben een keuze in overvloed. Op de
fiets zitten we binnen een minuut of 10 in de stad
en ook een boswandeling is niet ver bij ons vandaan.

Hoogachtend,
J.A. Lautenbach
voorzitter WOS
)1Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) - zie verder op de onderstaande poster.
Deze poster is via http://www.infomil.nl/algemene-onderdelen/uitgebreid-zoeken/@123214/
verloopt-procedure/ te downloaden. Op internet is
nog meer informatie te verkrijgen.

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.
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Uw reactie zien wij gaarne op korte termijn tegemoet.
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Wij hopen dat u ons gerust kunt stellen dat dit voorbehoud voldoende is benadrukt voordat het Rijk tot
verkoop overgaat.
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gesteld van dit voorbehoud.
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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

In de zomer kunnen wij lopend naar het strand,
handdoek mee de kinderen een surfplank onder hun
arm en daar zitten we dan tot de zon ondergaat.
Vrienden vinden we altijd onderweg naar het strand
toe of zitten ook op het strand. We hebben alles wat
we willen en waar we gelukkig van worden om ons
heen.
Het fijne van Scheveningen is dat onze kinderen
opgroeien in een omgeving waar het wat ons betreft
veilig is en wat wil je nog meer dat je kinderen
opgroeien in een fijne en veilige buurt. Brood halen
bij de bakker en naar de Keizerstraat, onze kinderen
doen het al van jongs af aan zelfstandig. Wel met
de oplettende ogen van de winkeliers en de buren
zonder opdringerig te zijn. Mijn vakanties in het
buitenland zijn altijd heerlijk maar ik ben altijd
weer blij dat ik op mijn eigen stekkie terug ben.
Ik draag het stokje over aan Erny Grootveld.
Bianca van Wijk
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Ruimte voor de Stad

De Scheveningseweg (en in het bijzonder de bomen)

Uitkomsten en terugbik Stadsatelier

De Scheveningseweg bestaat 350 jaar. En nu wordt
hij bedreigd. De HTM heeft nieuwe trams en die
passen niet goed meer op de bestaande rails. Dus
moet het op de schop. Zoals te verwachten gaat dat
ten koste van de bomen. De bomen waar de Scheveningseweg beroemd om is. De gemeente heeft
wat geleerd toen zij de Scheveningse bosjes onderhanden wilde nemen. Dus wordt er nu met grote
omzichtigheid gehandeld. Dat heeft geresulteerd
in de Werkgroep, natuurlijk. Met deskundigen,
natuurlijk. En uiteindelijk zal dat resulteren in een
Advies, natuurlijk. Een goed afgewogen advies, natuurlijk. En dan gaat de gemeente beslissen... nou
maar hopen dat dat ook natuurlijk een goed besluit
wordt. Maar ik loop vooruit. Hieronder ziet u een
paar foto’s die bij een presentatie zijn gebruikt
over het bomenbestand op de Scheveningseweg.
Dat ziet er allemaal weloverwogen uit. Het wordt
een kwestie van goed in de gaten houden wat er
verder gebeurt.

Vrijdag 8 april jl. presenteerden de Ontwerpteams
de uitkomsten van de gebiedsverkenningen in alle
stadsdelen. Ruim 300 inwoners en professionals
waren aanwezig om presentaties te horen, stands
te bezoeken en de graffiti te bekijken die jongeren
maakten over hun beeld van Den Haag in 2040.
Alle ontwerpteams hebben een interview gegeven
over hun aanpak en de belangrijkste uitkomsten
van de stadsgesprekken. Ook is er een video opgenomen met Erik Pasveer waarin hij uitlegt waar
Agenda Ruimte voor de Stad voor staat en hoe inwoners worden betrokken.

Nu moet worden gezegd dat er nog al wat mankeert aan de bomen langs de Scheveningseweg.
Veel van de Kastanjes zijn aangestast door de
bloedingsziekte ondanks de behandelingen die
deze bomen hebben ondergaan. Het kan haast niet
anders dat deze bomen moeten worden vervangen.
In het onderstaande staatje van de Monitoring kunt
u zien dat het niet goed gaat. De foto’s laten ook de
gebreken zien zoals zwamgroei en rot op verschillende plekken.

Jan lautenbach is deelnamer in Ruimte voor de stad

Start Werkatelier Agenda Ruimte voor de Stad

Tijdens het Stadsatelier zijn de resultaten van de
ruimtelijke verkenningen in de acht stadsdelen
gepresenteerd Deze verkenningen zijn gemaakt samen met een zogenaamde gebiedscoalitie. Dit heeft
een rijke oogst opgeleverd van ideeën, voorstellen,
strategieën en visies. Het team van Agenda Ruimte
voor de Stad gaat deze verder uitwerken en werken aan een concept Agenda. Dit gaan zij doen in
Het Werkatelier Agenda Ruimte voor de Stad. Een
creatieve en toegankelijke plek waar ook inloopspreekuren en bijeenkomsten georganiseerd gaan
worden. Ook tijdens het schrijven aan de Agenda
worden inwoners, ondernemers en stakeholders
betrokken.

Zo ziet het er mooi uit

Dit is al iets minder

De bomen rechts zien er toch echt blabberdduit

Het Werkatelier Agenda Ruimte voor de Stad is
gevestigd aan de Torenstraat 140 (tegenover Florencia).
De inloopspreekuren zijn vanaf 26 april 2016 iedere dinsdag van 9.00 tot 13.00 uur en op vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur.
In de volgende nieuwsbrief volgt een overzicht
van (thema)bijeenkomsten die worden georganiseerd. Ook de Initiatievenmakelaar neemt deel aan
de spreekuren en zal in het Werkatelier bijeenkomsten organiseren.

iedere laatste woensdagavond van de
maand vergadert het
Wos over uw buurt.
Is er een onderwerp
wat u wilt besproken
hebben over uw straat
of buurt, kom, praat er
over, stel het aan de
orde. De vergaderingen starten om 20 uur,
badhuistraat 175.
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Bomen zijn lastig te lezen als ze nog staan, maar
als je ze omzaagt dan...
Zie ook onder; deze zwammen geven aan dat het
einde nabij is.

Praaibericht Muzee Scheveningen No. 52
Terwijl ik dit praaiberichtje doorgeef, striemt de regen tegen de ruiten en fluit een dikke bries door het
want. Geen goed weer voor de inmiddels aangebroken Graaitijd, de periode waarin vroeger de loggers
werden klaargemaakt voor de haringvisserij. Maar
wel prima weer voor een bezoek aan ons Mooi Muzee…
Oranjeborrel & Scheepsbel
Daarin was het op 27 april jl. - Koningsdag - een
drukte van belang. Om 11.00 uur werd voor alle
medewerkers, suppoosten, vrijwilligers en vrienden de jaarlijkse Oranjeborrel gehouden. Suppoost
Coos van Eck kreeg de koperen scheepsbel uitgereikt omdat hij in juni 75 jaar hoopt te worden.
Vroeger was dat de leeftijd waarop men als suppoost met pensioen ging, maar nu is het een aanmoedigingspremie om door te gaan. En Coos van
Eck wil dat nog vele jaren doen. De bijeenkomst
werd besloten met een toast op de jarige koning,
waarna namens allen in Muzee een schriftelijke felicitatie naar Paleis Noordeinde werd gezonden.

Boekpresentatie De Sleep
Om 13.00 uur stroomde de Scheveningenzaal opnieuw vol voor de presentatie van het boek dat
Henk den Heijer heeft geschreven over De Sleep
en dat is verschenen als deel 20 in de Historische
Reeks Muzee Scheveningen. Het boek beschrijft
honderd jaar scheepsreparatie en scheepsbouw op
Scheveningen en is rijk geïllustreerd met meer dan

foto: Dick Teske

tachtig afbeeldingen. Achterin een indrukwekkende lijst van 227 vaartuigen die op de sleephelling
werden gebouwd, waarvan bijna tachtig vissersvaartuigen. Henk den Heijer gaf in zijn presentatie
een helder en overzichtelijk beeld van de opkomst,
bloei en ondergang van de Sleep. Hij reikte het
eerste exemplaar uit aan Nico Buijs, directeur van
Boeg Nautic BV – het constructiebedrijf dat op het
terrein van de voormalige sleephelling is gevestigd.
Na afloop kreeg Henk den Heijer als eerste het
toenmalige speldje van de Sleep opgespeld door
Ab Toet, wiens vader destijds voorzitter was van
de personeelsvereniging van de Sleep. De op het
speldje afgebeelde letters SMS betekenden toen
Sleephelling Maatschappij Scheveningen, maar
staan nu voor Steun Muzee Scheveningen!

Het 156 bladzijden tellende en mooi vormgegeven
boek is in de museumwinkel te koop voor € 14,95.
Voor donateurs is het gratis af te halen bij de receptie. Wie alsnog donateur wordt (slechts 25 euro
per jaar) krijgt het als welkomstgeschenk.
Stadsspeld voor Arjan Bos
Op 14 april ontving oud-vrijwilliger Arjan Bos uit

handen van wethouder Joris Wijsmuller de stadsspeld van de gemeente Den Haag voor al zijn verdiensten als vrijwilliger. Hij was dat al vanaf 1963
bij het toenmalige Zeemuseum. De huldiging vond
plaats tijdens de feestelijke opening van een bijzondere expositie van topstukken uit de schelpencollectie die Arjan Bos in de loop der jaren heeft
aangelegd met vondsten op de meest exotische
bestemmingen. De collectie schonk hij vorig jaar
aan Muzee Scheveningen en omvat materiaal uit
vrijwel alle wereldzeeën.

Lintje voor Cees Los
Op 26 april kreeg Cees Los tijdens de Lintjesregen
2016 in Diligentia samen met nog 24 Hagenaars
door burgemeester Van Aartsen de versierselen
opgespeld van de Orde van Oranje-Nassau. De
Koninklijke onderscheiding viel hem ten deel niet
alleen vanwege de diverse (bestuurs)functies die
Cees Los verricht op onder meer sportief terrein,
maar ook omdat hij al jaren als vrijwilliger de administratie verzorgt van de donateursvereniging
van Muzee en bestuurslid/penningmeester is van
onze Stichting Donateurs Muzee Scheveningen. Dat
is een belangrijke taak, want donateurs – u bent
het toch zeker al? – zijn van essentiële betekenis
voor het bestaan van Muzee Scheveningen. Tijdens
de Oranjeborrel kreeg Cees de bekende Muzeedas
cadeau alsook de mooie ets, die Wim Bettenhausen
tien jaar geleden maakte van ons gebouw aan de
Neptunusstraat (en waarvan nog enkele exemplaren verkrijgbaar zijn).

Nieuwe suppoosten
Twee nieuwe suppoosten zijn de gelederen komen
versterken: Gerard Breugem en Piet Grootveld.
Beiden zijn geboren en getogen op Scheveningen.
Gerard werkte vroeger onder andere bij ‘Blauwtjes’
en was de laatste jaren chauffeur bij PostNL. Piet
was voor zijn pensionering werkzaam op zee en
aan de wal en voer onder meer een aantal jaren
als stuurman op het Hospitaalkerkschip De Hoop
– voor elke visser een begrip. We zijn erg blij met
hun komst: zonder suppoosten met kennis van
Scheveningen en/of de visserij zou Muzee Scheveningen immers geen Schevenings museum zijn.
Wie volgt?

midden. Het scheepskompas bevindt zich nog in
het oorspronkelijke kistje zoals dat ook aan boord
stond.

foto: Hans Grijzen

25 juni: Scheveningse Dag
Op zaterdag 25 juni wordt voor de 42ste keer de
traditionele Scheveningse Dag gehouden. De eerste
vond plaats in 1971. Er zijn diverse optredens van
het Shantykoor Scheveningen, zangkoor Kwekers
in de Kunst en de band van Arie Spaans. Verder
klederdrachtshows en demonstraties van oude ambachten, een verloting en een grabbelton. Aan de
kramen zijn diverse waren te koop, waaronder vis
in alle varianten: getoomd, gerookt en gebakken.
En natuurlijk ook echte Hollandse Nieuwe! De dag
begint om10.00 uur met om 11.00 uur de officiële
opening. Bij mooi weer zullen ook het voorplein en
de binnenplaats plaats van handeling zijn. De toegang is gratis, maar u kunt uw vrijwillige bijdrage
kwijt in een haringtonnetje op de recepiebalie.
Houdt u de berichtgeving in een van de juni-afleveringen van De Scheveningsche Courant in de gaten!
Vanuit ons Mooi Muzee wens ik u alvast een Zonnige Zomer!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Muzee Scheveningen.

ZOEKT U EEN GESCHIKTE
VERGADERRUIMTE IN HET HART
VAN SCHEVENINGEN?

Weet u dat het WOS een prachtige vergaderruimte
heeft?
• Waar u met maximaal 50 personen terecht kunt.
• Wij in het hart van Scheveningen Dorp
Nieuwe aanwinst
gevestigd zijn, dus goed bereikbaar.
Mevrouw M. Grootveld-Burgers schonk ons een
prachtig scheepskompas, dat ooit werd gebruikt op • U kunt onze ruimte huren voor uw vergadering,
cursus of andere bijeenkomst.

de SCH 27 Johanna. Een in 1933 gebouwde motorsloep die door eigenaar Teunis Grootveld (18981975) werd gebezigd voor de garnalenvisserij. Het
scheepje was een kleine elf en een halve meter lang

en zo’n drie meter breed, verwisselde in 1948 van
eigenaar en werd rond 1950 gesloopt. Op de eveneens van mevrouw Grootveld ontvangen foto staat
de bemanning aan dek afgebeeld met Teunis in het

• De prijs per dagdeel heel redelijk is, namelijk €
55.
• Voor € 25 extra zetten wij koffie en thee voor u.
Bent u op zoek naar een gezellige, open ruimte voor
uw bijeenkomst aarzel niet om een kijkje te komen
nemen. Op dinsdag- en donderdagochtend is onze
administratief medewerker aanwezig om u rond te
leiden.
Voor een afspraak op andere dagen kunt u ons
bereiken op nummer 070-3500034 of via ons
e-mailadres: wos@scheveningendrop.nl. Wij nemen
dan contact met u op om een afspraak te maken.
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