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Hoe een demissionair wethouder zijn zin doordrijft
en er nog mee weg komt ook!
Hoogbouw naast de Vuurtoren - Terugblik & Actie om hoogbouw te voorkomen

Op 8 juni j.l. heeft toen nog demissionair wethouder Karsten Klein de vergunningsaanvraag Herbebouwing Vuurtorenweg 35-37 ontvankelijk verklaard met het 6 lagen hoge ontwerp van projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed (KWV). Hiermee wordt de brede weerstand van de
betrokkenen genegeerd, die hun stem tegen deze hoogbouw niet alleen via de petitie en via de
verkiezingen hebben laten horen, maar ook face to face via de commissie tegen hoogbouw naast
de vuurtoren. Hij negeert zelfs zijn eigen opdracht die hij op 1 februari 2017 aan deze commissie
en KWV heeft gegeven door het doel van zijn opdracht, een gezamenlijke breed gedragen ontwerp, af te wijzen. Lees hieronder hoe te communiceren zonder te luisteren.

Daarom heeft de burger geen vertrouwen in de politiek
Het hoogbouw debacle begint voor de betrokkenen op 2 april 2015.
Tijdens een inloopavond in het Kalhuis wordt de Nota van Uitgangspunten (NvU) ten behoeve van de
Herbebouwing Vuurtorenweg 35-37 besproken.
Hierbij wordt vooral over de bestemming gesproken. De nieuwe hoogte wordt wel even besproken, maar
het is niemand op dat moment duidelijk wat voor gebouw het gaat worden.
De verhoging t.o.v. de huidige bebouwing lijkt heel redelijk omdat de hoogte in NAP wordt gerekend, het
perspectief onwerkelijk is en de vuurtoren veel groter wordt afgebeeld dan in werkelijkheid.

Afbeelding 1: Bouwenvelop uit de NvU, pagina 19.
Op deze tekening is niet te zien dat de nieuwe kap bijna een verdubbeling van de huidige hoogte is:
Huidige hoogte gebouw: 11,5 meter met een kleine terugliggende kap van 15,5 meter hoog.
Hoogte nieuwe nok: 19,5 meter over bijna de volle breedte.
Dit is maar liefst 8 meter hoger, oftewel 70%!
Deze verhoging doet geen recht aan de eisen in de NvU zelf, waarin de vuurtoren geroemd wordt een van
de ankerpunten van historisch Scheveningen. “Het vrije zicht hierop is dan ook een cultuurhistorische
waarde die gerespecteerd zou moeten worden.” (NvU pagina 25). Het vuurtorenensemble mag niet worden “weggedrukt” door het nieuwe gebouw. Maar dat is precies wat er nu dreigt te gebeuren.
Deze NvU is op 2 juni 2015 door de gemeenteraad gepasseerd zonder dat er een woord over is gesproken.
In de begeleidende brief RIS282918 staat: “Het college neemt de reacties van de belanghebbenden mee
in haar besluitvorming over bouwplanontwikkelingen.”

Op 30 november 2016 presenteert de winnaar van de aanbesteding van de herbebouwing, Kondor Wessels Vastgoed, hun voorlopige ontwerp aan de bewoners. Die schrikken enorm als ze de eerste visualisaties van het ontwerp zien, het gebouw is groot, massaal en hoog en overschaduwt de vuurtoren compleet.
Afbeelding 2: Voorlopig ontwerp november 2016

Nogmaals De Boom
Een aantal jaren geleden heeft het WOS al eens
gevraagd of iemand een goed idee had voor de
plaatsing van De Boom die oorspronkelijk voor het
postkantoor aan de
Hoge Prins Willemstraat stond. Daar is
het plein tussen de
Franse School en het
Stadsdeelkantoor uit
gekomen.
Maar nu wordt de rotonde op de kruising
Scheveningseweg,
Duinstraat aangelegd
en staat De Boom
weer in de weg. Weet
iemand een goede plek waar De Boom kan worden
neergezet. Graag een plek waar De Boom de eerstkomende jaren kan wortelschieten.
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Verslag vergadering
Algemeen Bestuur

woensdag 30 mei 2018
Opening / vaststelling agenda
De agenda wordt conform de uitnodiging vastgesteld.

Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
• De wijkagenten Edgar Portier en Peter van den
Burg zijn aanwezig. De in een eerdere vergadering gesignaleerde problemen bij de Zeekant,
de Vuurtoren en in het duintje bij de Uiterjoon
lijken te verminderen. De politie patrouilleert
daar zowel per auto als te voet. Het lawaai van
motoren en brommers op de boulevard lijkt af
te nemen.
• De overlast door meeuwen welke vuilniszakken kapot maken kan worden verminderd door
de gele vuilniszakken te gebruiken welke zijn
af te halen bij de kinderboerderij en het stadsdeelkantoor. Voorgesteld wordt de gele zakken
ook via de supermarkten beschikbaar te stellen
en het gebruik ook verplicht te stellen. Het Dagelijks Bestuur bekijkt dit voorstel.
• Te hoge snelheden door
auto’s en motoren blijft
een probleem. Voorgesteld
wordt weer smileys in te
zetten. Als de gemeente en/
of politie hieraan niet mee
willen werken kunnen de
smileys eventueel worden
gehuurd. Dit wordt onderzocht.
• Nogmaals wordt aandacht
gevraagd voor de paaltjes
hoek Wassenaarsestraat/Zeilstraat. Deze kunnen zonder in het bezit te zijn van een sleutel
worden verwijderd.
• Verder komt nog aan de orde de geluidsoverlast op de kruising Badhuisstraat/Prins Willemstraat
Mededelingen
De penningmeester Hans Grijzen mag op 8 juni het
revalidatiecentrum verlaten en gaat dan weer naar
huis.

Wat verder ter tafel komt
• Het plan voor de rotonde hoek Duinstraat/
Scheveningseweg komt volgens de huidige
planning in juni in de betrokken raadscommissie en de Gemeenteraad.
• Met de playground aan de Haringkade wordt in
augustus begonnen.
• Het monument voor de Marine komt als de
geplande werkzaamheden zijn voltooid weer
terug.
• Als voor het bouwplan bij de Vuurtoren een
omgevingsvergunning wordt afgegeven zal het
buurtcomité hiertegen een zienswijze indienen
conform een eerder genomen besluit, stelt het
WOS zich hier achter.
Rondvraag/sluiting
Geen speciale opmerkingen.

Haags Milan Summer Festival
verbindt culturen van over de
hele wereld

Voor mensen die worstelen
met de financiën
Schuldhulpverlening

Multicultureel openluchtfestival strijkt begin augustus weer neer in Zuiderpark
Van 3 tot en met 5 augustus barst op de velden van
het Zuiderpark een van de grootste multiculturele
openluchtfestivals van Europa los: Milan Summer
Festival. Het grensoverschrijdende festival slaat
een brug tussen de sfeervolle culturen die ons
land rijk is, van Nederlands tot Hindoestaans,
van Caribisch tot Indisch. Het programma omvat
de culinaire wereld, muziek, dans, kunst, sport
en gezondheidszorg. Meer informatie: www.
milansummerfestival.nl.

Brigit Verbeek en Carin Roos zijn financieel trainers bij de afdeling Schuldhulpverlening van de
gemeente. Zij trainen burgers van Den Haag om op
een bewuste manier met hun financiën om te gaan.

Het woord “schuldhulpverlening” is wellicht verwarrend: zij willen er juist voor zorgen dat burgers
niet in de schuldhulpverlening komen.

Er is een mogelijkheid om op de Leyweg ‘uit het
zicht’ een workshop te doen of bij minimaal 10
deelnemers kan er ook op locatie een training worden gegeven. Een belangrijk gegeven: alle workshops zijn gratis!
Voor meer informatie: www.denhaag.nl/
financieelgezond<http://www.denhaag.nl/financieelgezond>

Foto: Richard Canten.

Het festival heeft diverse podia met muziek, dans,
literatuur en kunst. Er is veel aandacht voor eten,
veel verschillende soorten eten, maar allemaal
lekker; Surinaams, Indiaas, Indonesisch en BBQ.
Er is op zaterdag en zondag een workshop van de
Indian Curry Club

Naast het festival terrein is een is er een ruimte
voor sport en spel en is er de traditionele
Milanloop (5km) Op dat deel kunt veel vinden wat
te maken heeft met gezondheid en welzijn. Het
terrein is goed toegankelijk voor minder validen.
Vrijdag 3 augustus: 16:00 – 23:00 uur
Zaterdag 4 augustus: 14:00 – 23:00 uur
Zondag 5 augustus: 13:00 – 23:00 uur

Entree: Online: voorverkoop: €3,50, Aan de deur:
€5,00. Bezoekers die op de festivaldagen binnen
het eerste uur aanwezig zijn, krijgen gratis toegang.

Gele vuilniszakken
Naar aanleiding van vragen en suggesties in de vergaderng van het Algemeen Bestuur is de volgende
mail naar het Stadsdeelkantoor gestuurd.
Beste Mendy,

In de inbreng van het WOS voor het Uitvoeringsplan 2018 van het Stadsdeel Scheveningen (mail
WOS 3 oktober 2017) heeft het WOS gepleit het gebruik van gele vuilniszakken in straten waar geen
Orac’s zijn te promoten en te stimuleren.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van
het WOS van 30 mei 2018 is voorgesteld de gele
vuilniszakken niet alleen via het Stadsdeelkantoor
en de kinderboerderij te verspreiden maar ook via
de supermarkten beschikbaar te stellen. Bovendien
wordt er voor gepleit het gebruik van deze gele
zakken verplicht te stellen.
Dit als aanvulling op de inbreng van het WOS voor
het Uitvoeringsprogramma 2018.

TAI- CHI in het Kalhuis
Elke maandagmiddag van 13.00 – 15.30 uur wordt
er in het Kalhuis Tai-Chi gegeven door docent Rick
Verbaan.
De kosten hiervoor bedragen € 20,00 voor 4 lessen.
Voor aanmelding kunt u langskomen of bellen 0703069900
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.
Nederlands voor licht gevorderden
Elke woensdagavond van 17.00 tot 18.00 uur kunt
u terecht voor een cursus Nederlands voor licht
gevorderden.
Leer de Nederlandse taal door eenvoudig te lezen,
te schrijven en te spreken.
De kosten zijn € 12,00 voor 4 lessen.
Voor aanmelding kunt u langskomen of bellen 0703069900
Bingo!
Elke laatste dinsdag van de maand is er bingo in
het Kalhuis.
We maken er elke keer een gezellige avond van!
Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen!
De eerst volgende keer is dinsdag 26 juni
Locatie: Het Kalhuis Badhuisstraat 177
Zaal open: 19.00 – 22.00

’t Graaikistje in het Kalhuis
Elke woensdag van 10.00 – 13.00 uur is er in het
Kalhuis aan de Badhuisstraat 177, ’t Graaikistje.
Bent u op zoek naar tweedehands kinderkleding
voor een redelijk prijsje?
Kom dan eens vrijblijvend kijken in ons
kinderkledingwinkeltje ’t Graaikistje.
U kunt artikelen zowel kopen als zelf inbrengen.
Het gaat om kleding voor 0 - tot 10 jarigen baby- en
peuterschoentjes/laarsjes.
U bent van harte welkom.
Spaanse les licht gevorderden
Elke donderdagavond van 19.00 20.30 uur wordt
er in het Kalhuis aan de Badhuisstraat 177
Spaanse les voor licht gevorderden gegeven.
De prijs is € 18.00 per 4 lessen
Voor aanmelding kunt u bellen 070 3069900

Met vriendelijke groet,
Jan lautenbach
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Het WOS stelt aan u voor:

Weer-preitje
Mêr as iens denk ik bij me êge: ”Wat lik ik toch op me-moeder
non ik ouwer ben”.
D’r benne zô veul ‘andelinge van d’r ,waeran ik me vrooger stoorde en non...?
Laen ik mar beginne met-’t weer.
Ze zegge ommers: As je ‘as Ollander ‘iet goed weet ‘oe je ‘n preitje mot beginne, benon, dan ‘è-je ‘t over ‘t
weer.
Kik, as mên moeder vrooger de witte en de bonte was op te Maendag mos op’ange, ‘iel ze Zaeterdags ‘t
weer al in de gaete en vroog ze steevast an d’r weerman, mên vaeder: “Mink, wà’-denk je, zel ‘t Maendag
regene?”
Me-vaeder wulde me-moeder gerust stelle en zee dan: “ ‘T ziet-t’r iet naer ût”.
Neen, dan sting ‘t zonnetje ‘ôg an de-’emel, mar ‘t ‘ielep, me-moeder ‘a’ rust.
As op te Maendag wit en bont ‘ing te wappere dan ‘a’ me-vaeder ‘t toch mar an ‘t rechte end ‘e ‘aad.
Mar was.’t bewollekt dan gong de witte was naer de zolder, de bonte was kos teuge ‘n stootje.
Zô íel mên moeder ammaar ‘t weer in de gaete.
Zel ik dut, zel ik dat, êrst kikke naer ‘t weertje.
En non? Wà’-doen ik?
‘Iet allien kikke, neen, ôk lûstere naer ‘t weerpreitje en die van mên mot ôk voor weerman speule.
Laen ik zegge: ik wul om boo’schoppe, ik kik naer bûte en ‘t ziet wat grês.
“Wà’-denk je, man, kenne me om boo’schoppe?“
Die van mên kik tan ôk naer bûte en ik ‘oor: “Im, as je non opschiet, dan kenne me voor de bui los barst
alles môi drôg in ‘ûs ‘ebbe”.
Ik gae dan an ‘t rûfele en d’r ken me gien grôter geluk overkomme (net as me-moeder as ze d’r wasgoed
drôg binne ‘a’) dat ‘t, net as we in ‘ûs benne, gaet giete van de rege en ‘t liefst zô ‘ard datte de gôtjies lôpe.
Mens, dan staen ik te geniete: “Kik t’r-is man ‘oe we ‘eboft ‘ebbe!”.
Die van mên ‘êt-tan toch ôk wel ies voldaens over d’m: ”Jae Im, ik zee ommers al, laene me mar gauw gaen
voor de bui losbarst”.
Soms ‘ebbe me dubbeld geluk as ‘t ôk nog ‘ard gaet waaie en as t’r ‘n kêr ‘aegelstiene ût te- ‘emel valle en
wij al lang en brêd in ‘ûs benne.... jae dat is toch geniete.
‘T ken ôk wel-d’r-is aars ûtvalle; datte me midde in ‘n kletterbui zitte,mar dan ‘êt-tie van mên ‘t êge gezegde as me-vaeder vrooger teuge me-moeder:
“Je mot ien ding ont’ouwe....niks veranderleker as ‘t weer”.
Over ‘t weer raek je iet ût’epraetet.

Als opbouwwerker is Esther actief in stadsdeel
Scheveningen. Samen bouwt zij met de wijk aan
de bereidheid van de bewoners om een actieve rol
te spelen in een buurt, elkaar te informeren en te

helpen met als doel de samenhang te versterken.
Hiervoor legt zijn verbindingen tussen bewoners,
de gemeente en organisaties. Esther haar werkplek
is in de wijk. Ze werkt vanuit de wijkcentra van
Welzijn Scheveningen of is de vinden met de
terrasbus in de verschillende wijken van stadsdeel
Scheveningen. Voor de bewoner er erg in heeft,
staat er een mobiel terras voor hun klaar en
na een uurtje verdwijnt deze weer in het niets.
Op het terras trakteert Esther vanuit Welzijn
Scheveningen haar buurtbewoners op koffie, thee
of limonade met wat lekkers erbij. Hiermee wil
Welzijn Scheveningen op een bijzondere manier

Immetje
Nadruk verboden

Spreukje.
Wanneer ouders er niet meer zijn
en het ouderlijk huis is opgeheven
blijf je hen missen

Het laatste nieuws over VvE’s en duurzaamheid
Nieuwe digitale nieuwsbrief van de VvE-balie

In de gemeente Den Haag zijn zo’n 21.500 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Deze VvE’s tellen
samen ongeveer 110.000 appartementen. VvE’s
bestaan voor een groot deel uit 3 appartementen
(vooral in wijken met Haagse portieken) maar er
zijn ook VvE’s met meer dan 200 appartementen.
Zeker in het laatste geval is professioneel bestuur
aan te bevelen.

Om de VvE’s te informeren over hun rechten en
plichten heeft de gemeente Den Haag de VvE-balie
opgericht. De VvE’s kunnen hier gratis advies
krijgen. U vindt de VvE-balie in het stadhuis; een
afspraak kunt u maken via 070 – 353 3281. Ook via
de website van de gemeente Den Haag kunt u de
VvE-balie vinden.
De VvE-balie heeft zeer recent een maandelijkse
digitale nieuwsbrief ontwikkeld. Hierin worden
alle veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van het appartementsrecht en verduurzaming
vermeld.

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
van de VvE-balie van de gemeente Den Haag door
een mail te sturen naar vvebalie@denhaag.nl onder vermelding van “aanmelding nieuwsbrief”.
Het is mogelijk om bij uw bewonersorganisatie de
nieuwsbrief in te zien.

Vergunning verkoop vuurwerk

De eigenaar van 2e hands, Badhuisstraat 51 t/m 62
heeft een vergunning aangevraagd voor verkoop van
vuurwerk.
In het pand zat tot voor kort de fietsenhandel van
Mark de Bruijn. Mark de Bruijn heeft jaren lang vuurwerk verkocht.
Het WOS vraagt zich af op het wel wenselijk is om
in een winkelstraat in een woonbuurt vuurwerk te
verkopen.
Het is mogelijk hiertegen bezwaar in de dienen bij de
gemeente:
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/
contact-met-de-gemeente/klachten-bezwaar-beroepen-compliment/bezwaar-maken-overige-zaken.htm

de buren met elkaar in verbinding brengen en
de sociale cohesie versterken. Zie je Esther bij
de terrasbus of kom je haar tegen op straat of bij
het wijkcentrum en heb jij een goed idee voor
Scheveningen? Laat het haar weten.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

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

Meld graffiti

gratis verwijderen.

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

U hoeft het alleen maar

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

te melden. Hoe eerder u
het meldt, hoe kleiner de

Buitengewoon schoon!

kans dat er meer graffiti

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

bij komt!

plek om in te wonen, werken en leven.

DPZ 2016

Bericht voor leden van een
VvE

www.denhaag.nl/graffiti
3
161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1
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Als alles mee zit kan aan het eind van het jaar de weg weer helemaal
open worden gesteld en zal de tram ook weer rijden.
De drie bijgaande tekeningen laten zien waar er wordt gewerkt en wat
de belemmeringen zullen zijn. Het kan dat gedurende de periode wijzigingen in de planning zullen zijn.
am

t
raa

a

rt
voo

t
raa

D u in s t

La

er
erd
Me
an
nv

st
na

Fietspaden langs Scheveningseweg
blijven bereikbaar, omleidingen voor
voetgangers en fietsers nabij kruispunten
worden lokaal aangegeven

low
Pau
na
An

Vredespaleis

Weg afgesloten i.v.m.
werkzaamheden
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ijn
Pat
ter

m
rge

Werkzaamheden situatie 1
Totale werkgebied

n

laa

eg
ew

Zorgvliet

Periode: september 2018

an

fla

lein
up
ssa
Na

Situatie 1

eg
mw
Raa

r
we
ho

n
ise

s
ng
ni
ve
he
Sc

De werkzaamheden zullen aanvangen in september van dit jaar en er
zal gestart worden aan de zijde van de stad. De werkzaamheden zullen gepaard gaan met afsluitingen. Ondanks deze afsluitingen zullen
woningen en bedrijven bereikbaar blijven. De toegangswegen tot die
gebouwen kunnen wel versmald zijn.
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Uiteindelijk is er nu een plan met een invantarisatie van welke bomen
kunnen blijven staan en welke moeten worden vervangen. Het zal een
groot effect hebben tijdens en vlak na de vervanging van de sporen.
Het zal een paar jaar duren eer de wonden zullen zijn genezen (lees:
niet meer zichtbaar zijn).
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De afgelopen jaren is er langdurig en uitgebreid gediscusieerd over de
manier waarop de tramrails en de fundering daarvan moet worden
vervangen. De gemoederen liepen hoog op over de vernieuwing. Het
grootste probleem zijn de bomen. Een groot aantal daarvan zijn meer
of minder ziek.
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De tram op de Scheveningseweg, tramlijn 1, rijdt op dit moment op een
versleten rails. Dat heeft geleid tot een beperking van de snelheid waar
mee gereden mag worden door de trams.
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Vredespaleis

Weg afgesloten i.v.m.
werkzaamheden
Fietspaden langs Scheveningseweg
blijven bereikbaar, omleidingen voor
voetgangers en fietsers nabij kruispunten
worden lokaal aangegeven
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Laatste nieuws
Op 12 juli is er een inloop in het Bilderberg Europa Hotel (Zwolsestraat 2)
in verband met de inpassingen van tramlijn 1 op de Gevers
Deynoutweg. U kunt daar terecht tussen 16.30 en 19.30 uur.

Situatie 3
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Op deze foto staat de tekening waarop is aangemerkt wat er met
welke boom moet gebeuren. De tekening is iets te groot voor de
Klinker
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Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs
Kent u een bijzonder project of initiatief dat
belangrijk is voor de samenleving en waarin
vrijwilligers een grote rol spelen? Meld dit project
dan aan voor de Piet Vink-prijs.
De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van
Den Haag reikt jaarlijks de Piet Vink-prijs uit,
vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder
Piet Vink (1927-2002). Projecten die afstanden
in de samenleving overbruggen, saamhorigheid
vergroten en waarbij vrijwilligers een grote
rol spelen, maken kans op in totaal 4.500 euro.
De prijs wordt dit jaar voor de veertiende keer

uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren
o.a. Telefooncirkel Laak (2016).
Aanmelden
Projecten kunnen met een omschrijving
van maximaal 1 A4’tje tot 14 september
worden ingediend bij de Vereniging van OudGemeenteraadsleden p/a Griffie Gemeenteraad,
Postbus 19157; 2500 CD Den Haag t.a.v. Mw. J.
van der Salm of per e-mail: jolanda.vandersalm@
denhaag.nl

Piet Vink
Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder
(1970 – 1986 voor jeugd, sport, recreatie en
cultuur) heeft Piet Vink zich op bijzondere wijze
ingezet voor de Haagse samenleving. Zo was
hij het symbool van opbouwwerk, buurthuizen,
sportverenigingen. Bij zijn afscheid van de actieve
politiek in 1986 werd hij ereburger van Den
Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in bestuurlijke
of adviserende functies, in voor tientallen Haagse
maatschappelijke organisaties.
Meer informatie bij de juryleden.
Zie: www.vogdenhaag.nl
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Hoe een demissionair wethouder zijn zin doordrijft

(vervolg)

De buurt organiseert zich na deze bijeenkomst meteen in de Bewonerscommissie Tegen Hoogbouw naast
de Vuurtoren, haalt de locale en landelijke pers en verzamelt in korte tijd 3500 stemmen tegen deze
hoogbouwplannen.
Contact met de gemeente wordt gelegd en op 1 februari 2017 vindt zelfs een overleg plaats bij de wethouder Karsten Klein, waarbij aanwezig zijn de stadsarchitect, beleidsmedewerkers, projectontwikkelaar
en commissieleden. Hier wordt de afspraak gemaakt om samen tot een ontwerp te komen dat wel draagvlak van de bewoners krijgt.
Dat lukt niet in 2017, ondanks veel lange vergaderingen met de projectontwikkelaars, beleidsmedewerkers en de bewonerscommissie. De toplaag wordt iets smaller, de bekleding en balkons wijzigen. Maar de
hoogte en massaliteit blijft. De vuurtoren wordt nog steeds weggedrukt.
De wens van het bewonerscommité was vanaf het begin om er 1 woonlaag af te halen. Hier werd iedere
keer geen gehoor aan gegeven. De commissieleden overwogen daarom om niet meer te participeren,
maar dat zou weer negatief kunnen worden uitgelegd. Daarom is besloten om te blijven overleggen. Het
definitieve ontwerp dat KWV in november aan de wethouder wilde presenteren en waar wij als bewonerscommite graag onze mening over wilden geven was onderstaand - 6 lagen hoog precies de bouwenvelop ingevuld:

Afbeelding 3: Definitief 6 laags ontwerp 2017

Helaas was de wethouder die dag ziek naar huis gegaan en is er daarna geen overleg meer met hem geweest.
Op 1 Februari 2018 benadert KWV ons met een nieuw ontwerp, dat niet 6 maar 5 lagen hoog is. Of we
dit met onze achterban willen delen, maar dat moet wel geheim blijven!

De Haagse School op
Scheveningen
07 juli - 16 september 2018

Dit jaar viert Scheveningen het 200 jarig bestaan
van de badplaats. In het kader daarvan laat
het Gemeentemuseum deze zomer de mooiste
zeegezichten gemaakt ‘op’ Scheveningen zien die
gemaakt zijn door de schilders van de Haagse
School.

Jacob Maris (1837-1899), Willem Maris(1844 –
1910), Anton Mauve (1838-1888) en anderen laten
Scheveningen van vele kanten zien.
Naast De Haagse School op Scheveningen is er
ook de tentoonstelling Aan Zee (zie verderop in
Cultuur), met werken van Piet Mondriaan, Jan
Toorop, Jacoba van Heemskerck en Ferdinand
Hart Nibbrig (14 juli t/m 18 november).over het
strandleven, maar niet specifiek Scheveningen

Sam Samiee

‘De Liefde raakte ontheemd,
het verstand ernaar op zoek’
16 juni t/m 7 oktober 2018

Sam Samiee (1988, Teheran) is in Iran geboren
en maakt tweedimensionale schilderingen met
verschillende ruimtelijke objecten. Zelf zegt hij:

Afbeelding 4: Concept 5 laags ontwerp 2018

De bewonerscommissie is er heel enthousiast over: De vuurtoren blijft beter zichtbaar en het gebouw
oogt minder massaal. Op verzoek van KWV betuigen wij schriftelijk onze steun voor dit ontwerp aan de
wethouder. We hebben goede hoop dat het 5 laagse ontwerp wordt geaccepteerd.
Maar op 8 juni 2018 blijkt niets minder waar: Het hoge ontwerp krijgt Karstens voorkeur, en negeert daarmee de noodkreet van de betrokkenen, kiezers en het nieuwe stadsbestuur.
Laat een college en een raad die bestaat uit partijen die tijdens de gemeenteraadsverkiezing
zich duidelijk tegen de hoogbouw heeft uitgelaten zich dit spijtobject in de maag splitsen?
Laten bewoners en betrokkenen het toe dat geld belangrijker is dan draagvlak?
Het is de hoogste tijd om je mening te laten horen.
Dien je zienswijze tegen deze hoogbouw in - dit kan tot 19 juli - kijk voor voorbeeld zienswijzes op
www.vuurtorenweg.com en stem tegen hoogbouw op www.vuurtorenweg.com.
Emil Driesenaar
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‘Schilderen is voor mij een manier om al mijn
ideeën en gedachten verder te ontwikkelen en
vorm te geven’. In de Projectenzaal staat een
installatie waarin werken uit de periode 2014 tot
nu samenkomen. De kunstenaar integreert ook
enkele (tweedimensionale) schilderijen van de
kunstenaars Constant, Paul Thek en Emo Verkerk
uit de collectie van het Gemeentemuseum in zijn
installatie, met wie hij een verwantschap voelt.

vervolg op gagina 6, 3e kolom

vervolg van pagina 5, 3e kolom

’n Roopje van de Noordster (5)
Wethouder aan boord
Vrijdag 8 juni sloot onze Graaiploeg het voorjaarseizoen af met een gezellige bijeenkomst bovendeks ‘samen met de vrouwen’ om te vieren dat de
Noordster klaar was voor Vlaggetjesdag. Halverwege voltrok zich een
historische gebeurtenis: de daags tevoren
tot stadsdeelwethouder Scheveningen
benoemde Boudewijn
Revis kwam aan boord
zijn ‘eerste ambtshandeling’ verrichten. Hij
kreeg geheel onverwachts een verfkwast
in handen gedrukt om
daarmee de stuurboordsgalg in de menie te zetten. Dat deed
de wethouder met
foto: Geert Gunneweg
vaardigheid en verve.
Als bewijs van bekwaamheid kreeg hij een monsterboekje uitgereikt in de rang van ‘scheepswethouder’. Ten besluite werd het ‘Lied van de Noordster’ (deel II) gezongen.
Proefvaart
De daaropvolgende dinsdag volgde een spannend
moment: de proefvaart. Na een lange winter ging
de Noordster voor het eerst van de kant en naar
buiten. De proefvaart verliep geheel naar wens: de
motor liep als een zonnetje en de logger was helemaal in zijn vertrouwde element zodra hij de zee
rook. Het echtpaar Hulshoff spotte vanaf hun appartement aan de Dr. Lelykade de Noordster toen
hij net van de kant was en ‘een klappie erbij gaf’ en
haalde daarmee een primeur…

‘Oudste’ van het eerste uur
De fondswerving gaat intussen ook door. Tijdens
de Scheveningse Dag op zaterdag 23 juni stond bestuurslid Wout Bruin op het voorplein van Muzee
Scheveningen voor een mooi ingerichte Noordster
kraam in visserstenue donateurs te werven.
Als resultaat kon weer een aantal monsterboekjes worden uitgereikt. Een daarvan was voor een
wel heel bijzondere bezoeker, de heer Cor van der
Harst (86) uit Den Helder. Hij hielp in 1950 de
Noordster ‘toesteken’ voor de eerste teelt en voer
in dat jaar als 18-jarige mee in de rang van ‘oudste’
(7/8 matrozendeel). Hij is vrijwel zeker het enige
bemanningslid ‘van het eerste uur’ uit 1950 dat
nog in leven is.

Bijzondere foto’s en bruikleen in
tentoonstelling Aan Zee
Naast de ruim zestig zomerse werken van Jan
Toorop, Piet Mondriaan, Jacoba van Heemskerck
en Ferdinand Hart Nibbrig zijn er beelden van de
Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren. Deze
fotograaf heeft de prachtige fotoserie Terre /
Mer gemaakt en is te zien tijdens de duur van de
tentoonstelling Aan Zee.

Fotoserie Stephan Vanfleteren
Fotograaf Stephan Vanfleteren (1969) gebruikt
zijn camera niet alleen om de foto’s te maken. Voor
de foto’s van de zee ging hij bijvoorbeeld zelf het
water in. De bewegingen zorgen voor bepaalde
effecten.

Cor van der Harst
foto: mevr. Van der Harst

Aan de kraam monsterde hij voor de tweede keer
aan op de Noordster – maar nu als donateur. Bent
u het nog niet? Ga naar www.sch236.nl en wordt
Vriend van de Noordster!
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting SCH 236 Noordster terug op
Scheveningen

Stoomdagen op Scheveningen
Op 2 en 3 juni waren aan de haven de stoomdagen. Voor degenen die dat hebben gemist een paar
foto’s.

Magazine Aan Zee
Op 14 juli verschijnt het eenmalige magazine
Aan Zee. Daarin het leven en werk van Toorop,
Mondriaan, Van Heemskerck en Hart Nibbrig. de
fotoserie Terre / Mer van Stephan Vanfleteren,
columns van Franca Treur en Stine Jensen, een
interview met en recept van topkok Sergio
Herman, interviews met ondernemer Derk Sauer,
muzikant Peter Slager (Bløf) en gedichten van
Huub van der Lubbe en Erik Lindner. Het magazine
is verkrijgbaar in de Museumwinkel (€ 7,50).

vervolg op gagina 7, 3e kolom

Foto: Marijke Hulshoff

Juryschip vlootschouw
Op Vlaggetjesdag 16 juni beleefde de Noordster
haar ‘finest hour’. Zij was door de Graaiploeg rijk
in de vlaggen gezet en vormde een blikvanger in
de haven. Om 13.00 uur ging de Noordster in vol
ornaat en met aan boord sponsors en vrijwilligers
de haven uit. Daarachter keurig in kiellinie gevolgd

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

REDACTIE
Eindredactie Ap Mos

door zo’n tien viskotters en drie historische vissersschepen. Die werden door een eveneens aan
boord zijnde jury beoordeeld op hun staat van onderhoud en pavoisering. Een prachtig gezicht – de
Noordster nam haar glansrijke rol als ‘Vlaggeschip
van Schevening’ geheel. En dat terwijl de restauratie nog maar net is begonnen…

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

Kopijdatum
De einddatum voor het inleveren van kopij
voor de volgende Klinker
(september 2018) is
29 augustus 2018
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Kruispunt Duinstraat Scheveningseweg
Op 4 juli, de dag waarop deze krant ter perse gaat, wordt in de Raadscommissie het kruispunt Duinstraat - Scheveningse weg besproken. Naar verwachting
levert de behandeling daarvan geen problemen op en zal het voorstel worden aangenomen, waarna met de uitvoering van het project kan worden begonnen.
Omdat er in het verleden nogal wat is gewijzigd en aangepast laat ik hier de laatste meest actuele tekening zien. Zoals hieronder zal naar verwachting de rotonde en niet te vergeten de Prins Willemstraat worden uitgevoerd.
De aanvang van de werkzaamheden zal waarschijnlijk eind 2019 plaatsvinden.
am

Het eerste cruiseschip in de Scheveningse haven
Dat schip, dat moesten we zien, natuurlijk. Wij er
heen met camera’s om het heugelijke feit vast te
leggen. Maar dat ging niet zomaar. De hele kade
was afgezet. En naar binnen om een foto te maken,
niets daarvan! Wegwezen. Pers, kan me niet schelen, minstens 10 meter van de slagboom blijven!
Gelukkig konden we van de kopse kant nog een
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foto maken anders was het een foto van het hek
geworden. Hebben we toch ook maar gedaan, zie
hieronder. Hopelijk wordt dit geen standaard procedure, dan zullen we er nog een haven bij nodig
hebben. Misschien was die cruiseterminal van
Norder nog niet zo gek...
am

vervolg van pagina 6, 3e kolom

Geluidsgolven
Dick Raaijmakers en Sonologie
30 juni t/m 14 oktober 2018

Dick Raaijmakers (1930 - 2013) is een vernieuwer.
In 1967 maakt hij de Ideofoon: dat is een
luidspreker die als actieve ‘spreker’ die eigen
muziek componeert. Een en ander resulteert in een
installatie bestaande uit vier grote luidsprekers.
Voor het hart van deze ‘sprekers’ hangen metalen
plaatjes die beurtelings worden weggeslingerd in
een eeuwig durende herhaling. Naast Raaijmakers
zijn er ook installaties van Barbara Ellison,
Matthias König, Yota Morimoto en Bram Vreven.
Geluid op allerlei manieren uitgebeeld.

PRAAIBERICHT MUZEE SCHEVENINGEN No. 65
Het is Feest aan Zee
Het is volop zomer en Scheveningen bruist van
activiteiten. Vlaggetjesdag en de Scheveningse dag
zitten er alweer op. Terwijl ik dit schrijf zijn de activiteiten rond de Volvo Ocean Race nog volop aan
de gang inclusief een extra editie van VIS|SCH in de
Visafslag en lonkt medio juli de viering van de start
van de badplaats precies op de dag dat 200 jaar
geleden de 1e badkoets de zee in ging.

Tentoonstelling In touw voor de toerist
Ik schreef er al eerder
over, maar omdat het
zo passend is bij het
feestthema 200 jaar
Badplaats herhaal ik
graag, dat de tentoonstelling In touw voor
de toerist medio mei
in Muzee is geopend.
De tentoonstelling
laat Jacob Pronk
(1762-1838) zien, zijn
eerste badkoets, de
kostuums van Jacob

en zijn vrouw Wilhelmina Sarter, het stedelijk Badhuis - waarop later het Kurhaus gebouwd is - en
ook de geschiedenis van de badkleding. Nog niet
gezien? Kom het bekijken in Muzee!

De Zeilwagen van Simon Stevin

Schilderij van Isaac Israels in Muzee
Muzee heeft een belangrijke aanwinst voor de museale collectie. We zijn erin geslaagd een schilderij
van Isaac Israels (1865-1934) te verwerven, dat

‘Daar kwam een meijsie van Schevelingen aan / Zij
hatter een mantjen met vis belâan.
een belangrijke aanvulling vormt op de museale collectie. Het is een
olieverfschets waarop
twee Scheveningse jonge
vrouwen in dracht staan
afgebeeld. Dit schilderij
uit particulier bezit was
zo’n tien jaar geleden al
tijdelijk in Muzee te zien
tijdens de tentoonstelling ‘Schilderen en wonen op Scheveningen’.
Een van de bezoekers,
de heer Jan Spaans uit
Assen, herkende toen op
het schilderij zijn moeder Arendje Roeleveld
(1909-2008). Ze had
het vaak verteld. Gezellig gearmd, wandelend
over de Boulevard met haar vriendinnen Engeltje
Westerduijn (1903-1997) en Anna Post werden
zij door de beroemde kunstschilder Isaac Israels
gevraagd voor hem te poseren. Natuurlijk moesten
hun ouders toestemming geven. De ouders van Engeltje en Arendje vonden het goed, op voorwaarde
dat een bekende van de familie bij het poseren aanwezig zou zijn. Het resultaat mag er zijn en hangt
in Muzee, die de fondsen en de donateurs dankbaar
is, omdat zij de aankoop mogelijk hebben gemaakt.
Andere nieuwe aanwinst
Muzee heeft dankzij een tip van de heer Chris Sonnemans (hij is de beheerder van de website www.
scheveningentoenennu.nl) in mei jl. een fraaie tabaksdoos te verwerven. We zijn de tipgever dankbaar! Het betreft een mooie 18de-eeuwse geelkoperen tabaksdoos, gegraveerd met een visvrouw bij
een huis en de tekst:

Op de keerzijde de tekst: ‘Ik was een Schevelings
meijsien van wat soen [fatsoen] maar nu heb ik er
tegen geloge wat zal ik doen’.

Op de zijkant het opschrift: ‘Verlaat tog maar de
Weerelt!’.

Scheveningse Dag
Op 23 juni was er weer de Scheveningse Dag in Muzee. Een ongekend succes met weer meer bezoekers dan bij de vorige edities. Prachtig weer, veel
mooie activiteiten en ontmoetingen en heel veel
bezoekers vulden het voorplein, het binnenplein
en Muzee zelf. Met dank aan de grote inzet van veel
vrijwilligers is deze dag zo’n mooi succes geworden voor Muzee.
drs. Chris Schaapman
Voorzitter Muzee Scheveningen

12 mei werd de de zeilwagen in dienst gesteld/
gedoopt op de Boulevard. Het glas werd geheven
door veel in historische kledij gestoken notabelen.
Een foto impressie.
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