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In deze Klinker op pagina 4 en 5 is het verslag 
opgenomen van de themabijeenkomst die op 2 
februari 2015 is gehouden in Rehoboth.
Het lijkt ons juist om op deze wijze zoveel mo-
gelijk Scheveningers te betrekken bij de ontwik-
keling van de plannen die door de gemeente in 
samenwerking met bewoners en ondernemers 
worden ontwikkeld om dit kruispunt veiliger te 
maken.
In dit verslag kunt u kennis nemen van de ideeën 
die in het afgelopen jaar zijn ontwikkeld en 
doorgerekend op toepasbaarheid.
De voorstellen en tekeningen zijn nog niet de-
finitief, de komende maanden zullen de nu nog 
open staande vragen uitgezocht moeten worden.
Als u na het lezen nog vragen heeft kan u deze 
stellen via onze mailadres: wos@scheveningen-
dorp.nl 

Hans Grijzen

Gemeenteberichten
De Gemeenteberichten worden sinds enige tijd niet 
meer in de Posthoorn gepubliceerd maar er wordt 
verwezen naar de website van de Gemeente Den 
Haag. Op de website van de Gemeente Den Haag 
klikt u op Gemeentebladen. Ieder werkdag vindt 
een publicatie plaats en er staat ook vermeld hoe 
u voor u van belang zijnde informatie gemakkelijk 
kunt benaderen. U kunt zich ook aanmelden 
voor de e-mailservice van de Gemeente. U krijgt 
dan iedere werkdag automatisch de actuele 
gemeenteberichten in u mailbox.
De Omgevingsdienst Haaglanden publiceert zijn 
berichten nog wel in de Posthoorn. Zie hiervoor 
ook www.omgevingsdiensthaaglanden.nl

Het Algemeen Bestuur van bewonersorganisatie 
Wijk Overleg Scheveningen-Dorp nodigt u van 
harte uit om aanwezig te zijn op zaterdag 28 maart 
2015 bij de officiële overdracht namens de Ge-
meente Den Haag door Mendy van Veen, stadsdeel-
directeur stadsdeel Scheveningen, van het door 
Kees van der Vlies gemaakte muurschilderij DE 
VISSERIJ VAN SCHEVENINGEN aan de Schevening-
se bevolking. De overdracht zal vanaf 13.30 uur 
plaats vinden onder de poort van de Marcelisstraat 
hoek Jurriaan Kokstraat.

Programma overdracht muurschildering Marcelis-
poort 28 maart 2015.

DE VISSERIJ VAN SCHEVENINGEN

13.30  Inloop met muziek van RAGMOB onder 
 leiding van Arie Spaans jr.
13.45  Opening door Jan Lautenbach, voorzitter
 Wijk Overleg Scheveningen-Dorp
14.00 Overdrachtshandeling door Mendy van
  Veen, stadsdeeldirecteur Stadsdeel
  Scheveningen
14.15 Schevenings verhaal door Arie Spaans sr.
14.30 Vrienden van Muzee show Scheveningse 
 dracht
15.00 Slotwoord door een van de initiatiefnemers
  Simon Tuitel.
15.15 Afsluitende muziek van de band van Arie 
 Spaans jr. RAGMOB

UITNODIGING
Dit muurschilderij DE VISSERIJ VAN SCHEVENIN-
GEN is een initiatief van de vereniging van eigena-
ren Jurriaan Kokstraat114 t/m 140 en in samen-
werking met de bewonersorganisatie Wijk Overleg 
Scheveningen-Dorp tot stand gekomen.
Het muurschilderij is geschilderd door de bekende 
Scheveningse kunstschilder Kees van der Vlies.
De stuclaag onder het schilderij is aangebracht 
door onderhoudsbedrijf Tomasz en Pieter vof.
De dukdalven en ankers zijn beschikbaar gesteld 
door de stichting TRIX.

Het geheel is mogelijk gemaakt met bijdragen van: 
Stadsdeelkantoor Scheveningen
VVE Jurriaan Kokstraat 114 t/m140.
Bewonersorganisatie Wijk Overleg Scheveningen-
Dorp.
Vishandel De Lange.
HUBO Scheveningen.
Albert Heijn Keizerstraat.
Bert van der Toorn.

Zouden diegenen die de steiger hebben “geleend” van de makers van de muurschildering deze 
weer willen terugzetten? De “leners” zullen inmiddels wel klaar zijn met hun klus.


