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Stadsdeeldirecteur houdt van Scheveningen

‘Levendig Scheveningen is
het mooiste stadsdeel’
Mendy van Veen is de stadsdeeldirecteur
van Scheveningen. Na een lange weg langs
allerlei publieke functies werd ze in 2013
stadsdeeldirecteur van naar eigen zeggen
het mooiste stadsdeel van Den Haag. Een
functie die ze met plezier en trots uitvoert.
Ze is als het ware de brugpersoon tussen
het stadsdeel ‘Scheveningen’ en de collega’s op het stadhuis, en ze is zodoende
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
van ons stadsdeel. Er is dus genoeg om over
te praten. Via een online Teams-meeting
sprak De Klinker onlangs met Mendy over
haar achtergrond en werk.
Wie goed oplet kan Mendy zo nu en dan tegenkomen op straat als ze richting het Vissersvrouwtje op de boulevard wandelt. Ze
loopt graag in haar eigen stadsdeel rond,
ook om te horen wat er onder Scheveningers
speelt. De stadsdeeldirecteur is geboren en
getogen in Den Haag en woont sinds vijf jaar
in Voorburg. Haar opleiding genoot ze in
Leiden. “Ik studeerde hier bestuurskunde”,
vertelt Mendy. “Na mijn studie werkte ik als
persoonlijk medewerker van Kamerleden in
de Tweede Kamer, vervolgens stapte ik over
naar de gemeente Den Haag. In 2022 werk ik
25 jaar voor deze stad en gedurende die tijd
bekleedde ik verschillende functies. Zo was
ik eerder onder andere Beleidsmedewerker
Economische Zaken, stadsdeelmanager Centrum en hoofd Bureau Binnenstad waarbij
ik tien jaar leiding gaf aan de ontwikkeling
en aanpak van de Haagse binnenstad. En in
2011 maakte ik de overstap naar de Dienst
Publiekszaken en startte ik als stadsdeeldirecteur van Leidschenveen-Ypenburg. Twee
jaar later, in 2013, vertrok mijn collega van
stadsdeel Scheveningen en men vroeg of ik
interesse had. Daar heb ik nooit spijt van gekregen.”
Want Scheveningen is een levendig stadsdeel en, niet onbelangrijk, van groot belang
voor Den Haag, zegt ze. “Het is het mooiste
deel. Er wonen 60.000 mensen, verspreid
over negen wijken. De diversiteit daartussen
is groot. Het is het tweede economische hart
van Den Haag. Er is veel bedrijvigheid, onder
meer bij de haven, natuurlijk de badplaats
en mensen wonen én werken hier. Er is ook
best veel groen. Het Westbroekpark bijvoorbeeld is zo mooi! Het is één van mijn favoriete plekken. Het stadsdeel Scheveningen kent

al minder overlast door lachgas- en drugsgebruik, ook is het aantal rondrijdende auto’s
verminderd. We moeten naar een sfeer toe
waarbij vrouwen en meiden normaal over
de boulevard kunnen lopen. En daar werkten we met alle betrokkenen samen heel
hard aan.”

daarnaast mooie en karaktervolle wijken,
waar veel mensen heerlijk wonen.” In Den
Haag zijn acht stadsdelen en elk heeft een
gedeconcentreerd takenpakket. Zo heeft
stadsdeel Scheveningen in haar portefeuille
Jeugd, Welzijn & Participatie, groen-, weg-,
strand-, milieu- en speelbeheer. Mendy: “Elk
onderdeel is opdrachtgever voor de beheertaken. Ik ben enorm trots op mijn team met
betrokken stadsdeelmedewerkers. Zij kennen het stadsdeel door en door en staan altijd klaar voor bewoners. Wij zijn daarnaast
ook opdrachtgever voor Stichting Welzijn
Scheveningen. Voor al deze taken ben ik uiteindelijk verantwoordelijk. Het stadsdeel is
tevens vaak het eerste aanspreekpunt voor
de bewoners en ondernemers. Ik mag daarnaast ook bijvoorbeeld stadsspelden uitreiken als de burgemeester of wethouders niet
kunnen. Op dit moment zijn we bezig met de
uitvoering van de wijkagenda’s.”
Elke maandag heeft Mendy met de politie,
handhaving, havendienst, veiligheid een veiligheidsoverleg. “We bespreken dan vooral
de situatie in het stadsdeel over veiligheid
en leefbaarheid.”
Actie op overlast
Hard nodig, want op Scheveningen is overlast een issue. Stadsdeel Scheveningen heeft
druktescenario’s en actieplannen om die tegen te gaan. “Hier staat ook een groot team

van politie en handhavers op”, aldus Mendy.
“Zo hadden we een actieplan om gedurende
de zomer overlast door de diverse bezoekers
tegen te gaan en waren er veel controles.
Dat verminderde de overlast. Al met al is dit
een grote actie geweest en we leverden veel
inspanningen. Ik ben ook trots op Meldpunt
Overlast Scheveningen. We konden die snel
opstarten en we kregen tot dusver 3000 meldingen binnen. Het is ook heel makkelijk om
via een nieuwe app een melding te doen.” Er
zijn ook werkgroepen die meedenken over
de leefbaarheid, vertelt Mendy enthousiast.
Zo is eind 2020 gestart met de werkgroep
Veilig en Leefbaar Scheveningen, waarbij
in 2021 vijftien burgers en vijftien ondernemers twaalf keer bij elkaar kwamen om
lopende thema’s te bespreken samen met
vier betrokken wethouders en burgemeester, zoals het actieplan voor de kust. “Directe
lijnen tussen direct betrokkenen dus”, aldus
Mendy. Alles wat van belang is voor Scheveningen komt voorbij. “Sneller bekeuren bij
overtredingen, wielklemmen plaatsen, meer
trams per uur laten rijden, meer handhavers
op straat, meer politie naar de kuststrook.
We hebben veel enquêtes uitgevoerd onder
de bewoners en kregen hier veel respons op,
daar zijn we tevreden over. Maar het is een
illusie te denken dat je nooit meer overlast
hebt. De badplaats Scheveningen is wel de
grootste attractie van de stad en heel erg
populair bij heel veel mensen. Er is gelukkig

Mendy zelf is er maar druk mee. Dagelijks
houdt ze zich bezig met allerlei thema’s of
spreekt ze veel diverse partijen. “Vandaag
spreek ik over het Havenconvenant, de komende verkiezingen, bereid ik samen met
collega’s werkbezoeken voor, bespreek ik de
wijkagenda. Het is een potpourri aan onderwerpen en is er ook nog corona. Hoe zorgen
we als stadsdeel voor meer zelftesten en een
hogere vaccinatiegraad? In het stadsdeel
Scheveningen is één wijk die op dat laatste
niet goed scoort. We worden ook gevraagd
mee te denken over huisvesting van kwetsbare groepen. Dat is onze kracht: wij zitten
elke dag ín ons stadsdeel. Wij zijn de oren en
ogen in het stadsdeel Scheveningen en adviseren onze collega’s op diverse terreinen
binnen de gemeente. Veel hè?”
lees verder op pagina 2

Inhoudsopgave
Van de redactie....................................2
Vervolg voorpagina..............................2
Nieuwskolom.......................................3
Gasvrij Scheveningen...........................4
Dammen is oorlog................................4
Update Stadsdeelkantoor....................5
Column H. Franse.................................5
Wijkagenda’s.................................... 6/7
Gemeentelijke werkzaamheden..........7
Kort nieuws..........................................7
‘n Roopje van de Noordster (24)..........8

Het bestuur van WOS en de redactie van De Klinker wensen u een gezond en goed 2022!

vervolg van de voorpagina

Van de redactie

Levendig Scheveningen
is het mooiste stadsdeel

In het Scheveningen van de jaren ’80 voelde ik me thuis.
Nog elke dag voel ik de sfeer die toen heerste op het dorp
en in Den Haag. Wat was het toch een mooi decennium.
Niet iedereen is het daarmee eens, vooral de kledingkeuze van de dames en de haardracht vindt men in retroperspectief gezien vreselijk. Als ik eraan terugdenk, voel ik
het verlangen naar die tijd en glimlach ik. Het was de tijd
van opvallende kleren, beenwarmers, mega-oorringen,
zweetbandjes om het hoofd, jojo’s, de Rubiks kubus en
gadgets, vooral veel gadgets, zoals op afstand bestuurde
vrachtwagens. Maar je had ook walkman’s en… Pacman!
We luisterden naar Michael Jackson, Madonna, Prince,
Laura Branigan of Pepsi & Shirlie. Keken tv-series als de
A-Team of Dukes of Hazzard en films als Back to the Future en dat soort avonturen-spul. Heerlijk. Het was de tijd
dat de Keizerstraat een binnenzwembad had en diens
grotere broer De Blinkert het levenslicht zag. Groenten
kocht ma bij groenteboer Nobel, vlees bij Wim Spaans,
brood bij bakkerij Heemskerk en kippenpoten bij Ruardi.
Moesten we als gezin meer hebben, dan was daar op de
plek van de huidige Kruidvat de Profi-supermarkt, later
omgedoopt tot Jac. Hermans.
De speelgoedwinkel Alex de Windt bestond nog, alsook de
reptielenwinkel aan de Badhuisstraat. Hier had mijn tante
een stoffenwinkel. Op de plek van de Franse school stond
zalencentrum Op Gouden Wieken. De bibliotheek bevond
zich aan het eind van de Badhuisstraat, waar ik meerdere
malen het stripboek Het Beest in de Bergen meenam omdat hij zo leuk was. Hadden we een winkelwagen vol met
kranten opgehaald, brachten we het hele zaakje naar het
tegenoverliggende Pametex, aan een viezig binnenpleintje gelegen. Kregen we een joetje mee voor de gedane
moeite. Godzijdank staan er nu nieuwe woningen op dat
terrein, want het zag er niet uit. Het was de tijd dat de Pier,
grofweg 25 jaar na oplevering in 1961, ernstige betonrot
ontwikkelde in 118 poten, waardoor Van der Valk die in
1991 allemaal heeft moeten laten omzwachtelen om
erger te voorkomen. En toen er vroeg in de Eighties het
vuurwerkfestival plaatsvond, was er minimaal twee keer
een prachtig waterorgel te bezichtigen op de boulevard.
Herinner me nòg de prachtige kleuren van die spuitende
waterfonteinen. Na afloop haalden we dan een ijsje bij
San Remo op vaders kosten. En we hadden de dolfijn-fontein waar we op een hete zomerdag doorheen plasten
met onze blote voeten. Bij de trap naar het strand, aan het
einde van de Vuurbaakstraat, stond een blauwe kraan met
gebogen rug die trouw onze voeten ontdeed van overtollig zand na een ferme druk op de messing knop. Ik hoor
nog de dikke waterstraal plonzen in het opvangbakje.
Soms strandde er een schip, zoals de Rio Grande in 1986
tussen Scheveningen en Katwijk. Gingen we ernaartoe lopen en dan was je uren eraan kwijt. Was een hele happening en er kwamen duizenden mensen op af. We leerden meteen het woord ‘bulk carrier’ kennen. Trouwens,
als kids speelden we echt op straat met de buurjongens
en -meiden. Verstoppertje, balletje trap, balletje over de
reling schieten van onze steeg (laatste eindje Vuurbaakstraat), sneeuwbessen naar elkaar schieten met een
pvc-pijpje, gejat bij de bouwplaats, en meer van dat soort
ongein. Wat hadden we dan een lol! Je had de Gestetner
Airshow en de jaarlijks terugkerende Veronica-strandrace,
waar een hoop gemekker van kwam, want zondagsrust
en zo. Had ik Toppop al genoemd met die rare kwast Ad
Visser? Nee? Bij deze dan. Ik zou bijna de kerstbomenjachten vergeten, en het oudejaarsvuur in de keerlus van Lijn
11 waarop de ‘Maggeneet’ autobanden, kerstbomen en
nu en dan een auto gooide. Tjonge, wat gebeurde er een
hoop spannends toen! Er is tegenwoordig weinig meer
aan, en de solidariteit onder mensen is ver te zoeken.
Op het eind van de zomer vond steevast het Vliegerfestival plaats. Gingen we altijd kijken, want deze keer zou
de grootste vlieger ter wereld nu toch echt, echt, echt de
lucht in gaan. Dat mislukte altijd bij gebrek aan wind. De
grootste vlieger ter wereld hebben we dus nooit zien vliegen, maar wel de tijd.
Harry Oosterveen
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Naar buiten
Je kunt geen stadsdeeldirecteur zijn zonder
je stek goed te kennen en daarom is Mendy van Veen vaak te vinden op straat, in de
buurten en wijken. “Graag doe ik een rondje door het stadsdeel of een snel ommetje,
richting het strand bijvoorbeeld. Dan spreek
ik met inwoners. Het stadsdeel Scheveningen is groot, je hebt niet alleen het dorp,
maar ook Duindorp, het Statenkwartier,
Duinoord, etc. Ik vind het fijn er lekker op
uit te zijn. Op locatie zijn is leuker dan overleggen op kantoor of digitaal. Graag pak ik
de fiets of de scooter. Onderweg spreek ik
mensen aan. Soms kijk ik alleen maar, of
loop ik ‘s middags door de Keizerstraat naar
het vissersvrouwtje. Ik zie de zee, de pier en
het reuzenrad, maar het is nooit hetzelfde.
Elke dag is het anders.” Te spreken is Mendy
over het dorpsgevoel. “Er zijn zoveel partijen en vrijwilligers hier die zich inzetten voor
het dorp, de inwoners. Dat sociale gevoel is
heel mooi en daar ben ik trots op. Wist je
dat 1200 mensen per week het Kalhuis bezoeken? Zo’n buurthuis is heel belangrijk.
Welzijn Scheveningen doet fantastisch werk
voor heel veel bewoners!”
Mendy’s rol is erg divers dus. “Het is erg druk
en de werkdruk is hoog. Het is niet altijd te
doen, je bent continu met je werk bezig,
want 24/7 gaat het werk en de badplaats
door. Als stadsdeeldirecteur moet je paraat
staan.” Er zijn ook minder leuke dingen waar

je mee te maken krijgt, ontboezemt Mendy.
“Vorig jaar die steekpartij op de pier. Daar
word je heel triest van: jeugdbendes kiezen
de pier uit om oorlog te voeren en in die
week verdronken vier mensen. Het gevaar
op zee is enorm. Het is geen zwembad! Verschrikkelijk en dan heb ik het nog niet eens
gehad over het surfdrama waarbij vijf ervaren surfers omkwamen. Zo erg, vijf tegelijk!
Het had een effect op de KNRM, de politie
en alle andere hulpverleners, het was heel
heftig. Mijn werk is niet altijd leuk.”
Schipperen
Over de wisselwerking tussen stadsdeel
Scheveningen en de collega’s op het stadshuis is de directeur tevreden. “Die is goed
en we hebben een prima werkrelatie. Wij
leggen ervaringen van bewoners en ondernemers terug op het stadhuis, waar ze
veel ervaring en kennis hebben van ons
gebied.” Hetzelfde geldt voor de relatie bewoner-stadsdeel. “Wij kijken altijd naar suggesties en vragen van Scheveningers. Maar:
60.000 mensen hebben een mening en dat
betekent dat je moet schipperen. De ene wil
dit, de ander dat. Je moet constant afwegen
wat de gemene deler is van ons gebied. Als
stadsdeel moet je nu eenmaal meerdere belanghebbenden tevredenstellen.” Voorlopig
krijgt Mendy van Veen geen genoeg van haar
werk. “Ik ben nog lang niet klaar in het stadsdeel Scheveningen en hoop hier nog lang te
blijven als stadsdeeldirecteur.”

Nieuwskolom

Marinemonument
In de vorige Klinker kon u lezen dat op een afgelegen veldje in Duindorp ons Marinemonument stond weg te kwijnen. Toen was nog niet duidelijk of het ooit zou terugkeren op
de dijk aan de boulevard. Toevalliger kan bijna niet, maar er is serieus nieuws te melden
over het tufstenen kunstwerk. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om het Marinemonument tijdelijk te plaatsen op de top van de dijk, hoek Strandweg en Vissershavenweg, voor een periode van 4 jaar. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling
en zal te zijner tijd een besluit nemen. Tijdens de behandeling kunt u de aanvraag met
bijlagen inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met
de bijbehorende stukken. Onbekend is nog wanneer de terugplaatsing plaatsvindt en het
Marinemonument weer in al haar glorie te zien zal zijn aan de kust en of ook de sokkel
weer terugkeert. We houden u op de hoogte!

Verkeerslichten

Voetgangersbrug

Fietsenhekjes

Deze voetgangersbrug bij Seinpost is in zijn
dagelijks leven niet veel soeps. Het ding is
recent opnieuw in de lak gezet, waardoor
het stalen geval er weer net zo uitziet als
bij de oplevering in 2013. Aardig is wel dat
de brug nu verlicht is, als een soort liggende kerstboom. Dat is in deze donkere tijden met veel nattig, grauw weer en korte
dagen een lichtpuntje.

Het gejakker van fietsen door de Marcelisstraat zo de Keizerstraat in lijkt
voorgoed verleden tijd. Sinds kort
staan er groene hekjes waar beide
straten samen komen. Er voor staan
twee rood-witte paaltjes. Mooi nieuw
straatmeubilair dus, maar of die hekjes
ook echt gaan werken…? De tussenruimte ziet er best groot uit en volgens
ons kunnen zeer behendige fietsers er
zo tussendoor slalommen. De hekjes
zijn, zo blijkt, op verzoek van de Biz
Keizerstraat geplaatst om fietsers af te
remmen, niet om ze tegen te houden.
Nu maar hopen dat ze echt werken en
fietsers dwingen af te stappen, zodat
ze geen winkelende mensen omver
rossen.

WOS deed in november een onderzoekje naar de afstelling van enkele verkeerslichten
op Scheveningen. Na de renovatie van het tramspoor van Lijn 1 kregen de verkeerslichten een nieuwe instelling. Hierdoor hebben ook de oversteeklichten voor voetgangers
een nieuwe knippertijd, niet bepaald ten gunste van de lopende mens. Het gaat om de
verkeerslichten bij de Duinstraat onderaan bij de Scheveningseweg, richting Prins Willemstraat, de Scheveningseweg, ter hoogte van kiosk Friends, de Prins Willemstraat, ter
hoogte van de Drogersdijk, en de Jurriaan Kokstraat, ter hoogte van de Keizerstraat. Uit
de WOS-observatie blijkt dat de groene lichten op de oversteekplaatsen na circa 10 tellen
weer gaan knipperen. “Naar onze mening is deze tijd voor bewoners op leeftijd te kort om
veilig over te steken”, aldus Hans Grijzen van WOS in een schrijven aan de gemeente. “Ik
hoor graag wat hieraan is te doen, uiteraard is het mogelijk ter plaatse uitleg te geven.”
Gemeentelijk verkeerskundige Aiko Dokter geeft een verklaring. “Ik begrijp dat WOS de
groentijd met 10 seconden wat aan de korte kant vindt. Graag zet ik hieronder uiteen
waarom het toch goed ingesteld staat (ook voor de oudere bewoner). Groentijd en oversteektijd zijn twee verschillende zaken. Groentijd is de tijd dat het licht op groen staat
en is circa 10 seconden, maar die kan ook korter zijn. De oversteektijd is de tijd dat het
licht op groen staat + de knippertijd + de ontruimingstijd. Ik leg het tweede punt nader
uit. De oversteektijd bestaat uit: de tijd dat het licht op groen staat (>6 seconden); de tijd
dat het licht knippert (=2 seconden) en de ontruimingstijd. Deze laatste vereist een wat
uitgebreidere uitleg. Deze ontruimingstijd is het verschil tussen de tijd die de ‘aflopende’ voetganger (die nét rood heeft gekregen) nodig heeft om voorbij het conflictvlak te
lopen en de tijd die het ‘oprijdende verkeer’ (dat groen heeft gekregen) nodig heeft om
datzelfde conflictvlak te bereiken. Dit wil zeggen dat nét voor het einde van de groentijd
er nog voldoende tijd is om over te steken. We kunnen het iets omhoog zetten, maar dat
zorgt ervoor dat al het andere verkeer iedere keer onnodig lang stil staat. Zoals ik zojuist
vertelde is de oversteektijd namelijk ruim voldoende. Als we het toch hoger zetten, staat
het overige verkeer dikwijls op niets te wachten. Dit zorgt ervoor dat het verkeerslicht
ongeloofwaardig wordt. Een van de nadelige effecten van een ongeloofwaardig kruispunt
is dat verkeer door rood gaat rijden. Om dit te voorkomen zetten we de verkeerslichten
niet onnodig lang op groen.”

Scheveningse puzzeltocht
Houdt u van puzzels en van (virtueel) wandelen? Dan bent u aan het juiste adres bij https://www.scheveningsewandeling.nl/scheveningen-dorp. Als u dit invoert komt u uit
bij de Scheveningen-Dorp Puzzeltocht. Op het voorblad staat het Scheveningse wapen
waarbij de drie ‘aeringe zijn vervangen door wandelschoenen, maar dat terzijde. De wandeltocht leidt langs verschillende Scheveningse hoogtepunten en bezienswaardigheden,
waarbij u een vraag moet beantwoorden. De eerste bezienswaardigheid is het voormalige
politiebureau aan de Duinstraat, het Kasteel. De vraag is waar het Kasteel voor diende. U
kruist het juiste antwoord aan en u vervolgt uw weg volgens de opgegeven route, verder
Scheveningen in. Onderweg komt u andere historische panden tegen en muurschilderingen, waaronder het schilderij in de Heemraadstraat die het vissersleven toont. Hier is de
vraag welke soort boten te zien zijn. Bij Muzee aangekomen stelt de site de vraag welk
groot stalen voorwerp er in de voortuin staat. Ook dient de wandelaar te beantwoorden
of het Schevenings een dialect is, een streektaal, taal of sociolect. En waarom toch ligt de
Oude Kerk niet in het centrum van Scheveningen maar aan de kust? Weet u het? Twintig
vragen verder en u weet hoeveel vragen u goed heeft beantwoord. Veel puzzelplezier!
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Gasvrij Scheveningen wil uitbreiden en verjongen!
In tijden van hoge gasprijzen is het meer
dan ooit noodzakelijk uw huis te verduurzamen om stookkosten te besparen. Gasvrij Scheveningen helpt u graag een handje. Wilt u meer horen over hoe u het een
en ander kunt aanpakken, dan kunt u een
afspraak maken met een energiecoach
van Gasvrijscheveningen. Dit kan via de
site www.gasvrijscheveningen.nl. Bellen
voor een afspraak kan met Dick ter Steege,
0651516608, Peter Geleijnse 070-3543909,
of Hans Grijzen, 0612151222.
Zij informeren u graag over de mogelijkheden
(aan het gesprek zijn geen kosten verbonden). De huidige coaches hebben een schat
aan ervaring, maar missen de mogelijkheid
om die ervaringen te delen en over te dragen
naar een volgende generatie. We zijn op zoek
naar nieuwe coaches die bij voorkeur jonger
zijn dan 50 jaar, geïnteresseerd in de energietransitie en die na hun opleiding ook bereid
zijn om anderen in de wijk te assisteren bij
het maken van verduurzamingsplannen. De
opleiding is gratis als je actief wordt als coach.
De Energiecoaches van Gasvrij Scheveningen
hebben al 79 advies gesprekken bij bewoners
gevoerd. Interesse ? Bel voor informatie Dick
ter Steege of Hans Grijzen en kijk ook eens op
onze website www.gasvrijscheveningen.nl
Foto: Dick Teske

‘Dammen is oorlog. Absoluut!’
Wie denkt dat dammen een saaie denksport is, heeft het mis. Al gauw denk je dan
aan twee personen die zwijgend uren aan
tafel zitten te peinzen over de volgende zet
die ze moeten gaan doen. Dat is maar ten
dele waar. Er komt een stukje strategisch
denken bij kijken en goed uitgedachte slagzetjes maken van een potje dammen een
stukje vuurwerk. Johan Pronk, voorzitter
van Damclub Scheveningen, is een warm
pleitbezorger van het eeuwenoude bordspel.
“Kijk, ik demonstreer nu een zogeheten
Coupe Rafhaël, een door een Fransman ontdekte slagzet waarbij de dammer eerst bijna
alle schijven, op twee na, weggeeft en daarna pas schijven van de tegenstander slaat,
waarna de stand eindigt in een stand waarin
de tegenstander geen zet meer kan doen en
het spel verliest”, aldus Johan, medeorganisator van de wekelijkse damavonden op
maandagavond in het Kalhuis. Witte ronde
damstenen hebben de laatst overgebleven
zwarte tegenhangers volledig omsingeld en
het spel is voor hen letterlijk uit. Prachtig
staaltje van damtechniek zien we hier. “Wie
het best vooruit kan denken, heeft de meeste winstkansen. Eigenlijk kun je dammen
zien als het aansturen van een leger. De vlakken op het bord zijn strategische velden. Als
je de sleutelvelden van je tegenstander weet
te veroveren kun je het spel dicteren.”
Van die visie moeten ze in vroegere tijden al
behoorlijk gecharmeerd zijn geweest, want
dammen is al heel oud, zegt Johan. “Via de
oude Romeinen is het spel vanuit Egypte
over zuidelijk Europa uitgewaaid. Het kwam
in Spanje terecht en wij leerden het spel
van de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog.”
Anno 2021 leren nieuwelingen bij Damclub
Scheveningen dammen van Johan Pronk,
en de twee andere oprichters van de club,
Engelbertus Pronk en Arie te Lindert. Lang
werd er in Scheveningen niet meer gedamd
in clubverband. “Van 1923 tot 1963 bestond
er een voorloper van de Damclub Scheveningen. Die fuseerde in 1963 met de Haagse
damclub Wie zoekt die Vindt.
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De fusieclub heette Scheveningen Wie Zoekt
die Vindt. Met de samensmelting verdween
het dammen uit Scheveningen.” Tot 2005,
toen Johan als gastspeler bij een Haagse vereniging een toernooi speelde en twee andere Scheveningse spelers, Engelbertus en
Arie, ontmoette. “Bij het afscheid zei ik grappend: Tot volgend jaar bij Damclub Scheveningen! Zij namen die opmerking van mij ter
harte, want ze vonden het een leuk idee om
een nieuwe damvereniging in Scheveningen
op te zetten. Ze benaderden mij en met zijn
drieën zetten we Damclub Scheveningen op.
We zochten een ruimte en mensen die lid
wilden worden. We vormden een bestuur
en op 31 januari 2005 hielden we ons openingstoernooi.” Damclub Scheveningen bestaat nu 16 jaar. “Vorig jaar wilden we het
15-jarig jubileum vieren, maar door corona
is dat niet doorgegaan.”
Vuurwerk
Johan moest als jongen leren schaken van
zijn vader, zelf een gedreven schaker. “Hij
wilde dat ik het ook ging doen. Toen ik 11
was verhuisden we van Scheveningen naar
Monster, waar net de schaakclub ophield te
bestaan. Voor het schaken zou ik naar ’s-Gravenzande moeten gaan, maar mijn ouders
vonden het geen goed idee dat ik ’s avonds

laat na het schaken terug naar huis moest
fietsen. In Monster was er wel een damclub
en mijn vader zei dat ik dan maar moest gaan
dammen. Omdat ik schaakervaring had haalde ik bij mijn eerste damavondje meteen de
gedeelde eerste plek. Ik wist helemaal niet
dat ik goed was in dammen. Uiteindelijk
vond ik dit spel interessanter dan schaken.
Het heeft eenvoudige aanvangsregels en is
laagdrempeliger, maar om het op niveau te
spelen moet je strategisch inzicht hebben,
diverse tactieken kunnen hanteren.” Wat is
een goede dammer, willen we weten. “Dat
is iemand die goed kan rekenen, wisselende
tactieken kan beheersen op het juiste moment en strategisch kan denken”, legt Johan
desgevraagd uit. “Het draait om posities innemen en op het juiste moment toeslaan.
De slagzetjes, waarbij je meerdere damstenen van de tegenstander tegelijk slaat, maken het echte vuurwerk. Of dammen oorlog
is? Absoluut!”
Waarom zou je moeten dammen eigenlijk?
Johan Pronk: “Het houdt je hersens fit, net
zoals alle andere denksporten doen. Voor
ouderen stelt het de mentale neergang uit
met een paar jaar. Zelf had ik ooit een hersenbloeding en ik merkte dat dammen mijn
herstel ten goede kwam. Het is ook een in-

teressant spel, waar zelfs grootheden plezier
in hadden. Napoleon schijnt ook gedamd te
hebben. In de 19de eeuw was het zelfs populairder dan schaken. De sterkste spelers
kwamen toen uit Frankrijk. Hoewel dammen
wat eenvoudiger is dan schaken is het geen
makkelijk spelletje om te leren.” Dat hield 25
Scheveningers en Hagenaars niet tegen serieus met het bordspel aan de slag te gaan op
Scheveningse bodem. Zij komen maandagavond in het Kalhuis bij elkaar om het tegen
elkaar op te nemen in de interne competitie
van Damclub Scheveningen. “Ze combineren
hier de gezelligheid met de diepgang van het
spel”, aldus Johan. “Er spelen niet alleen ouderen, we hebben eveneens vijf jeugdleden.
Zij spelen van 18.30 tot 19.30 uur. Van 19.30
tot 23.30 zijn de ouderen aan zet. Je kunt
namelijk ook een partij hebben van vier of
vijf uur lang. Mensen kunnen zich nog steeds
aanmelden als lid. Eenieder krijgt een (opfris)cursus van minimaal vijf lessen. Je leert
de basisregels en daarna is het een kwestie
van ervaring opbouwen. Via onze site damclubscheveningen.nl kun je je aanmelden en
hier kun je ook de kosten van lidmaatschap
terugvinden.”
Toernooien
“Engelbertus, Arie en ik zijn tevreden over
de club die we nu hebben, zegt Johan Pronk.
“Het lukt ons telkens het iedereen naar de
zin te maken en iedereen qua niveau in te
passen.” Aan toernooien doet Damclub
Scheveningen ook mee. Met kerst en Pasen
hebben we een eigen toernooi en in februari 2022 organiseren we in het Kalhuis het
Haags Damkampioenschap, vermits corona
dat toelaat. Ook zijn er een regionale en landelijke competitie waar onze leden aan meedoen. De landelijke is altijd op zaterdag en
dan trekken we het land in of men komt hier
over de vloer. Van meet af aan zijn we als
Damclub Scheveningen lid van de regionale
competitie, opgezet door de Zuid-Hollandse
Dambond.” Waarom je je zou moeten aanmelden als lid van Damclub Scheveningen?
Johan: “Je bent een gezellig avondje uit, je
leert wat en je houdt je hersenen in conditie.”

In deze terugkerende rubriek geeft het stadsdeelkantoor van Scheveningen
een update over wat er speelt in Scheveningen-Dorp. Bijvoorbeeld over
werkzaamheden die binnenkort starten of duurzaamheidsinitiatieven in
de wijk. Dit keer staat de wijkagenda van Scheveningen-Dorp centraal.
In de wijkagenda staan de belangrijkste verbeterpunten voor de wijk. De
wijkagenda is opgesteld met bewoners, ondernemers, sociale partners en
de gemeente. In dit artikel nemen wij u mee in de totstandkoming van de
wijkagenda. Ook blikken wij vooruit over hoe nu verder.
In de wijkagenda van Scheveningen-Dorp staan thema’s die de bewoners
van Scheveningen-Dorp en de gemeente belangrijk vinden voor de komende
vier jaar. Om tot deze thema’s te komen, was er in juni 2021 een enquête.
550 bewoners vulden deze in. De uitkomsten zijn begin juli in het Kalhuis
gepresenteerd aan Wijk Overleg Scheveningen-Dorp en medewerkers van
de gemeente. Uit de enquête blijkt dat bewoners best tevreden zijn over
hun wijk. Op een schaal van 1 tot 10 krijgt Scheveningen-Dorp een 7,6.
Bewoners zijn trots op het dorpse karakter en hun ‘parel aan de zee’, die zij
als kleinschalig en gemoedelijk omschrijven. Ruim één op de drie bewoners
zet zich soms tot vaak in voor de wijk. 37% van de bewoners geeft aan zich
vaker in te willen zetten. Daarnaast staat ook het vergroenen van de wijk
hoog op de prioriteitenlijst van bewoners. Er zijn ook dingen waar bewoners
minder tevreden over zijn. Vaak gaat dit samen met overlast. In de zomer
spelen er problemen rondom overlast en parkeren. Hondenpoep die baasjes
niet opruimen is ook een veelgenoemde ergernis.
Wijkprofiel
Voorafgaand aan het opstellen van de wijkagenda maakten we een
wijkprofiel. Hierin staat de belangrijkste informatie over Scheveningen-Dorp.
Elementen die terugkomen in het wijkprofiel zijn:
Fysieke leefbaarheid.
De kwaliteit en inrichting van de buitenruimte. Voorbeelden hiervan zijn:
groen, parkeergelegenheid en afval op straat.
Sociale leefbaarheid.
Zaken die invloed hebben op hoe iemand zich voelt. Voorbeelden hiervan
zijn: eenzaamheid, samenhorigheid en gezondheid.
Veiligheid.
Wat bewoners vinden van de veiligheid in de wijk. Voorbeelden hiervan zijn:
overlast, misdrijven en diefstallen.
Ervaringen.
De ervaringen van de partners die wonen, werken en recreëren in de
wijk. Deze informatie komt uit gesprekken met onder andere bewoners,
ondernemers, de politie en welzijnsorganisaties.
Thema’s
De inzichten van het wijkprofiel en de uitkomsten van de enquête bepalen
de thema’s van de wijkagenda. Niet alle suggesties uit de enquête konden
we op de wijkagenda zetten. We keken naar thema’s die veel zijn genoemd.
En of bewoners en de betrokken partijen de bijhorende acties de komende
vier jaar kunnen realiseren. Dit met de volgende vier belangrijkste thema’s
als resultaat: burgerparticipatie en informatie, een schone en groene wijk,
winkelgebied en welzijn. Per onderwerp werkten betrokkenen drie tot vier
concrete acties uit waar bewoners, Wijkoverleg Scheveningen-Dorp, Lief &
Leed Den Haag, Vereniging BIZ Keizerstraat, Vereniging BIZ Badhuisstraat,
Welzijn Scheveningen en collega’s van de gemeente Den Haag de komende
vier jaar samen mee aan de slag gaan. Denk aan acties om overlast van
hondenpoep tegen te gaan, en initiatieven om de opvang en afvoer van
regenwater in de Keizerstraat te verbeteren.
Flexibel
De komende maanden pakken verschillende werkgroepen de acties op.
Om de uitvoering zo goed mogelijk te laten verlopen, stelden we vanuit
het stadsdeelkantoor een regisseur aan. Die bespreekt de voortgang
regelmatig met de werkgroepen. De wijkagenda is flexibel. Na twee jaar
komt een tussentijdse evaluatie. Dan kunnen acties die zijn gerealiseerd, in
overleg met de betrokken partijen, van de wijkagenda af en plaatsmaken
voor nieuwe acties. Op woensdag 10 november overhandigde WOS de
wijkagenda aan Stadsdeelwethouder Anne Mulder. De medewerkers van het
Stadsdeelkantoor kijken tevreden terug op de totstandkoming ervan. Het
was een fijn proces om met elkaar in gesprek te zijn en samen te bepalen
wat de belangrijkste verbeterpunten voor Scheveningen-Dorp zijn. Het is
mooi dat het gelukt is en dat er zoveel bewoners zijn die erover mee willen
denken. Hier zijn wij enorm trots op, en wij hopen u als bewoner ook. Met
deze wijkagenda ligt de lat hoog. Het is belangrijk dat we de acties samen
verder uitwerken en uitvoeren. Dit met als doel de wijk nog mooier en beter
te maken en bewoners meer te betrekken bij de buurt.
Wilt u meehelpen om één of meerdere acties van de wijkagenda te
realiseren? Laat het ons weten via wijkagendasscheveningen@denhaag.nl.
We nodigen iedereen uit, dus als u mee wilt doen, kan dat!
Esther van der Linde
Communicatieadviseur stadsdeel Scheveningen

Een melkboer uit Scheveningen
Het zijn soms wat sombere tijden, waarin allerlei namen van
oude vrienden door mijn hoofd schieten. Zo moest ik van
de week denken aan mijn oude vriend Klaas van Egmond.
Ik ontmoette hem toen ik een cultureel programma voor een
molen in Amsterdam ontwikkelde en hij zijn partner, de secretaresse, op kwam halen. We raakten in gesprek. En passant
vertelde hij uit Duindorp afkomstig te zijn, maar was Scheveningen vergeten. Niet belangrijk, zei hij, te lang geleden, nu
een ander leven en dan veeg je je verleden uit. Voor mij als
Sudeten-Scheveninger met een zekere trots onbegrijpelijk.
Maar we raakten bevriend en toen veranderde hij; hij kende mij
wat beter. Als ik bij hem thuiskwam in Amsterdam was hij naar
die ene visboer geweest, waar ze de lekkerste haring hadden.
We dronken een jenevertje erbij en dan vertelde hij honderduit.
Hij was de zoon van een melkboer van het Tesselseplein en had
als jongen zijn vader moeten helpen met de kar rond gaan. Het
was zwaar werk, zei hij. Het was een christelijk gezin, waar de
vader het bijbels gezag in ere hield. Als Klaas, die gek was op
voetballen, zondags naar het voetballen op Houtrust wilde, dan
las vader aan tafel een extra lang stuk uit de bijbel voor, zodat
de jongens op hete kolen zaten en dan hard door de Westduinen
liepen om te laat op Houtrust aan te komen. De dag erop stond
de kar met melkbussen weer te wachten en zeulde hij de wagen
door Duindorp, waar vrouwen in morsige ochtendjassen, vaak
met papillotten in het haar, met de melkkan naar buiten kwamen. Vooral ’s winters was het hard.
Toen Klaas bij mij thuis kwam (ik woon aan de Zeeruststraat)
kon hij zijn ogen niet van lijn 11 afhouden: het was de eerste
tramlijn, zei hij, met een eigen baan. Volgens hem had dat wat te
maken met het feit dat het een stoomtram had moeten worden,
maar de elektriciteit haalde de stoom in. Eigenlijk was Klaas diep
in zijn hart een Scheveninger, maar hij had het weggestopt, hij
was een ‘vriëmde’ geworden. Toch leefde hij op en werd zelfs
enthousiast als hij met mij rondwandelde. Met zijn wat hese
diepe stem vertelde hij dan honderduit, over kerk en school,
over van alles. Eens zat ik in de molen te werken, mijn raam
stond open, toen Klaas zijn partner op kwam halen. Hij ontmoette iemand buiten en wist niet dat ik binnen zat. Ik had zijn
stem herkend. Ik zal die conversatie nooit vergeten. ‘Jij begrijpt
er niets van’, zei hij tegen de man (in wie ik later de coördinator
herkende), ‘maar Hans en ik zijn Scheveningers, en dat ben jij
niet. Jij begrijpt niet wat dat is, jij bent daar niet geboren. Dus
je moet je mond daarover houden.’ Op dat moment hield ik van
Klaas. Toen mijn derde boek klaar was, waarin ik over het leven
van mijn moeder vertelde, waarin Scheveningen een belangrijke
rol speelde, zo niet de hoofdrol, met de Keizerstraat als decor,
besloot ik het boek aan hem op te dragen. Het boek ‘Vol gas’, is
niet meer te koop, al zal de bibliotheek het misschien hebben.
Klaas leeft niet meer, ik denk nog vaak aan hem. Zeker op sombere momenten, zoals het moment waarop ik dit schrijf: Scheveningen is ver weg, mijn Italiaanse provincie is ‘rood’ door de
pandemie en terug naar Nederland is moeilijk. Gelukkig zijn er
boeken, foto’s en kan ik ver in het dal kijken en denken dat ik
over zee kijk.
Hans Franse

Mis niets en vind ons op Facebook:
WOS Wijkoverleg Scheveningen-Dorp

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.
Eindredactie: Harry Oosterveen
Opmaak en verspreiding: De Scheveninger
Telefoon WOS: 070 350 00 34
E-mail WOS: wos@scheveningendorp.nl
E-mail redactie De Klinker: klinker.wos@gmail.com
Bezorgklachten: info@de-scheveninger.nl
Kopij volgende Klinker: klinker.wos@gmail.com of
wos@scheveningendorp.nl
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Update van
Stadsdeelkantoor Scheveningen
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Sterkten
De ligging ten opzichte van het
strand en zee. De saamhorigheid
en betrokkenheid van de mensen
onder elkaar (dorpsgevoel). De rijke
culturele, traditionele historie.
Er zijn veel vrijwilligers. Er is
veel bereidheid en initiatief
tot vergroenen.

In het wijkprofiel ScheveningenDorp vindt u de belangrijkste
informatie over uw wijk. Deze
informatie wordt ondersteund
met gegevens en verhalen
uit de wijk.

Wijkprofiel Scheveningen-Dorp
Kansen
De winkelstraten kunnen verbeterd
worden. Inzetten op parkeren aan de
rand van de stad en busvervoer regelen
naar Scheveningen Badplaats. Er zijn
veel mensen die bereid zijn zich in
te zetten voor de wijk.

Fysieke leefbaarheid

Sociale leefbaarheid

gaat over de kwaliteit en
inrichting van de buitenruimte.
Voorbeelden hiervan zijn: groen,
parkeergelegenheid en afval
op straat.

gaat over de zaken die invloed
hebben op hoe iemand zich
voelt. Voorbeelden hiervan zijn:
eenzaamheid, samenhorigheid
en gezondheid.

Veiligheid

Ervaringen

gaat over wat bewoners vinden
van de veiligheid in hun wijk.
Voorbeelden hiervan zijn: overlast,
misdrijven en diefstallen.

gaat over de ervaringen van
de partners die wonen, werken
en recreëren in de wijk.

Zwakten
De bekendheid met stichting
WijkOverleg Scheveningen-Dorp.
Er is veel druk op de openbare ruimte.

Bedreigingen
Massale toestroom van stadsgenoten
en toerisme in de zomerperiode naar het
strand en de boulevard. Overlast van daken thuislozen. Hoge prijs voor zowel koopals vrijesector huurwoningen. Mensen die
een huis huren voor de locatie en geen
band hebben met de wijk. Leegstand van
winkelpanden in winkelstraten.Kamerverhuur/het splitsen van woningen

Wijkagenda Scheveningen-Dorp 2021-2024
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Bewoners die de enquête
hebben ingevuld geven
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Deze wijkagenda is gemaakt met de input van bewoners, WijkOverleg
Scheveningen-Dorp, welzijns- en culturele organisaties, ondernemers, de
gemeente Den Haag en andere samenwerkingspartners. Voor de wijkagenda
gaven ruim 550 bewoners hun prioriteiten aan via een vragenlijst. Op de
wijkagenda staan vier thema’s waar wij de komende vier jaar samen aan
werken. Met regelmaat informeren wij over de voortgang van deze agenda.

Wist je dat?

dsd

Bewoners die de enquête hebben ingevuld zijn
trots op: saamhorigheid, behulpzaamheid, strand,
zee, groen, haven, vuurtoren, boulevard, historie,
tradities, gezelligheid, sfeer, diversiteit, authentieke
huizen en de kinderboerderij.
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Een goede winkelstraat is belangrijk voor
de levendigheid van een buurt en het
maakt de buurt gezellig. Het is belangrijk
voor sociale contacten in de wijk.

• Structurele communicatie naar de
wijk, informatie ophalen uit de wijk
en de dialoog aangaan met de wijk.

Acties:
• Herinrichten Badhuisstraat: meer
ruimte voor groen, voetgangers en
fietsers.

Wie zijn er betrokken: Wijk Overleg ScheveningenDorp, Lief & Leed Den Haag, gemeente Den Haag

EEN SCHONE EN
GROENE WIJK
Een schone en mooie omgeving, groen in
de wijk, speeltuinen en goede voetpaden
dragen bij aan plezierig wonen in de wijk.
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• Herinrichting openbare ruimte kop
Keizerstraat met aansluiting
boulevard.
• Verdere verkenning economische
versterking van de Keizerstraat.
• Waterbeheersing Keizerstraat:
aanpak voor opvang en afvoer van
overtollig regenwater.
Wie zijn er betrokken: Wijk Overleg ScheveningenDorp, Vereniging BIZ Keizerstraat en Vereniging
BIZ Badhuisstraat, gemeente Den Haag
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Prettig wonen in een wijk heeft onder
andere te maken met aandacht die er is
voor lichamelijke, financiële, emotionele
en sociale gezondheid.
Acties:
• Structureel informatie verstrekken
over het welzijnsaanbod.
• Meer inzetten op een laagdrempelige
wijze (een-op-een benadering) om
bewoners te informeren over het
welzijnsaanbod.
• Blijvend werken aan een divers en
structureel activiteitenaanbod.
Wie zijn er betrokken: Wijk Overleg ScheveningenDorp, Welzijn Scheveningen, gemeente Den Haag

• Samen met bewoners overlast van
hondenpoep tegengaan.
• Samen met bewoners zoeken naar
mogelijkheden voor meer groen
in de wijk.
Wie zijn er betrokken: Wijk Overleg ScheveningenDorp, diverse bewoners die zich bezighouden met
groen in de wijk, gemeente Den Haag

Wijk Overleg
SCHEVENINGEN-DORP
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Acties:
• Informatie verstrekken over het doen
van een melding openbare ruimte.

Meedoen of meedenken? Mail naar
wijkagendasscheveningen@denhaag.nl
www.scheveningendorp.nl/wijkagenda
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WINKELGEBIED

Acties:
• Versterken en vitaliseren van de
bewonersorganisatie en de bekendheid ervan in de wijk vergroten.

• Lief & Leedstraatjes onder de
aandacht brengen.
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BURGERPARTICIPATIE EN
INFORMATIE
Geïnformeerd zijn is van groot belang als
het gaat om prettig wonen in een wijk.
Bewoners praten mee en zijn nauw(er)
betrokken bij hun wijk.
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Stadsdeelwethouder ontvangt wijkagenda’s Scheveningen

Jan Lautenbach overhandigt de wijkagenda aan stadsdeelwethouder Mulder.

Anne Mulder laat Anneke Ouwehand een haring voor hem snijden.

Enquêtes onder de Scheveningse bevolking leidden eerder dit jaar tot de vaststelling van
de wijkagenda’s voor Scheveningen-Dorp en Duinoord. 1550 Scheveningers namen de
moeite de vragenlijsten in te vullen. Hieruit destilleerden de bewonersorganisaties en
het stadsdeel Scheveningen de belangrijkste thema’s voor de agenda’s. Anne Mulder,
wethouder Scheveningen, ontving woensdag 10 november de wijkagenda’s uit handen
van WOS-voorzitter Jan Lautenbach en Gerard Lucius van Stichting Bewonersoverleg
Duinoord.

“We hebben enkele maanden eerder al kennisgemaakt. Ik hoop op daadkracht van de gemeente en dat zij afspraken nakomt. Dat gebeurt namelijk te weinig en het duurt altijd te
lang. Ik moet nog zien wat er van de wijkagenda’s terechtkomt, maar ik geef wethouder
Mulder een kans. Dit traject loopt al elf maanden en ik ben tevreden over dit plan. Voor
WOS zijn dit vier herkenbare punten. Het is nu aan de gemeente hoe de wijkagenda’s uit te
voeren. Dit is een mooie tussenstand en de onderwerpen zijn goed. Er ligt een mooie taak
voor ons.” Mulder: “Scheveningen-Dorp krijgt een 7,6 van bewoners. Het is een prachtige
wijk. Ik kreeg al eens de volle laag van de WOS-voorzitter, maar dat prikkelde me juist om
aan de slag te gaan voor Scheveningen-Dorp. Wij als gemeente zetten alles op alles om orde
op zaken te stellen, of het nu gaat om overlast of verkeershufters. Zo zijn er extra handhavers. We gaan echt met de zorgen aan de slag. Wat ik herken in de Wijkagenda is dat het
schoon moet zijn in de wijk en dat er ruimte is voor groen, dat er fijne winkelstraten zijn als
de Keizerstraat en de Badhuisstraat. Logische punten voor mij. Volg mij kritisch Jan, hou me
scherp, daar ga ik harder van lopen. Het is een duw in de rug. Dank voor de wijkagenda.”

De uitreiking vond plaats in het Kalhuis, waar het gezelligheid troef was. Een zangbandje
deed zijn ding voor een gevarieerd publiek, er waren oliebollen en soep. Voor de gelegenheid fileerde Haringkoningin Anneke Ouwehand verse haringen. Als officieel begin van de
uitreiking sloeg de enige echte dorpsklinker op de gong. “Welkom in het Kalhuis”, aldus de
omroeper. Voor Bewonersoverleg Duinoord heette Gererad Lucius wethouder Mulder welkom. “We hebben twee agenda’s”, aldus Lucius, een in het Nederlands en een in het Engels.
Van alle inwoners in Duinoord is namelijk 35 procent expat. Veel mensen deden mee aan
de enquêtes. In Duinoord ging het om 800 man, een grote inbreng. Van de uitkomsten is nu
een overzicht beschikbaar. We gaan om de paar maanden bekijken wat er van de thema’s
in de wijkagenda terecht komt. Dit is alvast een mooie start.” Hierna overhandigde Lucius
de zogenoemde praatplaat aan de wethouder waarop de belangrijkste thema’s staan voor
Duinoord: verkeer, groen en speelgelegenheden. “Achthonderd mensen participeerden in
de enquêtes en het blijkt dat zij hun wijk een 8,4 geven. De onderwerpen voor een leefbare wijk herken ik”, aldus Mulder. “Ik blijf graag op de hoogte van wat er onder burgers in
Duinoord speelt. Dank voor deze wijkagenda.”
Herkenbaar
Hierna overhandigde Jan Lautenbach de wijkagenda voor Scheveningen-Dorp. Op zijn
praatplaat voor de wethouder prijkten prominent de thema’s Schone en Groene wijk, Welzijn, Burgerparticipatie en Informatie, en Winkelgebied. Per kopje stond erop uitgelegd hoe
dit alles te bereiken. “Welkom wethouder Mulder”, aldus Lautenbach.

Foto’s: Hetty Mos

RockArt
Na de overhandiging van de Scheveningse praatplaat nam Hans Grijzen nog even het woord.
Hij deed een suggestie voor het Zuiderstrandtheater. “Laten we dat theater hergebruiken
door het naast het nieuwe hotel aan de boulevard te plaatsen. Hierin kunnen we Museum
RockArt vestigen dat dolgraag naar Scheveningen wil komen. Een naam heb ik al: Golden
Earring-theater”. “Het Zuiderstrandtheater zal ergens in het land terechtkomen”, bevestigde Anne Mulder. “Of wij er wat mee kunnen, moeten we eens bekijken. Blijf ons brieven
schrijven, Hans, daar doen we echt wat mee. WOS heeft een fantastisch bestuur en hou dat
in ere.” In de wijkagenda’s staan de belangrijkste punten ter verbetering van Duinoord en
Scheveningen-Dorp. Ze zijn gemaakt met input van bewoners, de twee bewonersorganisaties, welzijns- en culturele instanties, Den Haag en ondernemers. In Scheveningen-Dorp
vulden 550 mensen de enquêtes in.

Kort nieuws
Afgedankte kerstbomen

Wilt u na de feestdagen uw kerstboom opruimen? Zet uw kerstboom dan op de stoep tijdens
een van de ophaaldagen in januari. Of breng uw boom naar het afvalbrengstation. Van 3 tot
en met 12 januari 2022 haalt de gemeente één keer in de week kerstbomen op in de stad.
Kijk op de huisvuilkalender wanneer de gemeentelijke reinigingsdienst de kerstbomen in uw
straat ophaalt. Zet uw kerstboom op de ophaaldag vóór 07.45 uur op de stoep. Wilt u meteen van uw fijnspar of Nordmann af? Dan kunt u hem wegbrengen naar het afvalbrengstation aan de Plutostraat of De Werf. Vergeet niet om uw afvalpas mee te nemen. Die heeft
u nodig om binnen te komen. In Scheveningen is er tot 9 januari de inleveractie Verloot Je
Boompje voor kinderen tot en met 12 jaar. Vind je een kerstboom op straat? Laat een kerstboom niet zomaar liggen. Lever je kerstboom in bij een van onze pop up-locaties. Voor elke
kerstboom die je brengt krijg je een lootje en een sticker. Een volle spaarkaart met stickers
kan je inleveren bij een van onze aangesloten ondernemers of je kan hem inwisselen voor
een VVV-bon van 5 euro.
Kom je op straat grofvuil tegen? Druk op de knop NIEUW en maak een melding en stuur
een screenshot door! Voor elke melding ontvang je een lootje! Met de lootjes die je aan het
eind gespaard hebt maak je kans op geweldige prijzen. Bewaar al je lootjes tot de trekking.
Lees hier www.verlootjeboompje.nl/scheveningen/ meer over de actie en wat je moet doen.
Inleverpunten zijn Haringkade, Doctor de Visserplein en Radio Hollandplein aan de haven.

Wisseling van wacht
Eline van der Hulst is per 1 januari 2022 de nieuwe vestigingsmanager van AH Keizerstraat. Zij
volgt Johan Zegwaart, die Scheveningen na zes jaar gaat verlaten, op. Johan wordt de nieuwe
manager van AH Wateringseveld.

Gemeentelijke werkzaamheden
De gemeente bereidt momenteel de tramlijnen in Den Haag voor op de
nieuwe lagevloertram. Recent werkten aannemers aan tramlijn 1 en die
werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Er zijn ook nog werkzaamheden
nodig aan het tramspoor in de Duinstraat en de aansluitingen van dit tramspoor op lijn 11 ter hoogte van de Westduinweg-rotonde en het Kasteel.
Inmiddels is Den Haag begonnen met de voorbereidingen van deze werkzaamheden. “In principe vernieuwen we alleen de bestaande railinfra, rijbaan, fietsstrook en trottoirs”, aldus Edwin Baars, Omgevingsmanager bij
Ingenieursbureau Den Haag. “De verdeling van de ruimte - breedte van
rijbanen, fietsstrook, trottoir en parkeren - blijft gelijk of nagenoeg gelijk
en dat geldt eveneens voor de inrichting.” Naast de werkzaamheden in de
Duinstraat gaat de gemeente over een tijdje een rotonde ter hoogte van de
kruising Scheveningseweg-Duinstraat realiseren. Baars: “De aanleg ervan is
niet conform ons eerste voornemen uitgevoerd in combinatie met de werkzaamheden aan tramlijn 1 eind 2020 en begin 2021. We zijn nu voornemens
hem aan te leggen gedurende de werkzaamheden in de Duinstraat.” De Badhuisstraat krijgt daarnaast een nieuwe inrichting. “Als het voorontwerp is
vastgesteld door de Raad bereiden we dat verder voor. We gaan bekijken op
welke wijze we de realisatie van de Badhuisstraat zo goed mogelijk kunnen
uitvoeren in combinatie met de Duinstraat en de nieuwe rotonde.” Er is een
voorlopige planning van de werkzaamheden, die op de rol staan voor eind
2023 en begin 2024, zo meldt Baars. “Deze planning is nog onder voorbehoud van onder andere de afstemming met de omgeving, interne afstemming en vergunningen.”
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Haringkakend in volle zee

Proefvaart op 25 mei 1950

Noordster voor hellingbeurt uitvarend
naar IJmuiden in augustus 2021

Proefvaart op 25 mei 1950

Behalve het terug restaureren van de SCH 236 naar de
oorspronkelijke staat anno 1950 en het openstellen
voor het publiek als museumlogger, heeft onze stichting
Noordster ook ten doel om de kennis over de geschiedenis van de Scheveningse visserij te vergroten, vast te leggen en te verbreiden. We zijn er daarom als bestuur bijzonder blij mee dat we dit hebben kunnen doen door het
in samenwerking met De Nieuwe Haagsche uitgeven van
‘Scheveningse Vleetvisserij 1945-1970 - een verdwenen
haringvisserij’. Schrijvers van dit in december verschenen boek zijn Bert van der Toorn en Nico Mos. Met veel
geduld en doorzettingsvermogen doken zij sinds 2016 in
archieven, verzamelingen en andere bronnen. Het resultaat is een kloek boek van 488 bladzijden dat niet mag
ontbreken in de boekenkast van iedereen die iets met
Scheveningen heeft. Behalve een belangrijke aanwinst
voor de kennis van de al weer een halve eeuw geleden
verdwenen Scheveningse vleetvisserij, is het boek ook
een eerbetoon aan al de vissers - van afhouder tot schipper - die indertijd met hun ‘zilver uit de zee’ voor Scheveningen bloei brachten. Het boek zou op 1 december in
Muzee Scheveningen feestelijk zijn gepresenteerd, maar
corona gooide zand in de warrebak…

Onder de circa 750 afbeeldingen in het boek bevinden zich
naast karakteristieke foto’s van schippers, bemanningen,
opnamen aan boord en aan de wal, talloze plaatjes van
haringloggers. Van SCH 2 Zuiderkruis tot SCH 443 Yolande.
Ook onze SCH 236 Noordster komt er - vanzelfsprekend
- veel in voor. Met tientallen vindplaatsen in de tekst en
bijna twintig foto’s vaart de logger door al de jaren heen:
stapelloop (1949), proefvaart (1950), stampvol met passagiers op Vlaggetjesdag (circa 1951), binnenlopen haven
IJmuiden bij winnen haringrace (1954), varend in de Baai
van Lerwick (1963), droogstaan op de sleephelling (ca.
1967), haringkakend in volle zee (1968), en in latere gedaanten als SCH 72 Ali (1974), offshore vaartuig Aurora
(1978) en uiteindelijk weer als Noordster (2021), maar
dan als museumlogger. Het boek is behalve een kijk- en
leesboek ook een monumentaal naslagwerk waarmee latere onderzoekers hun voordeel kunnen doen. Het is verkrijgbaar in de boekhandel, Muzee Scheveningen en aan
boord van de Noordster. De prijs is € 34,95 maar donateurs krijgen bij aankoop aan boord vijf euro korting.
Tijdens de vleetvisserij was het vroeger rond deze tijd
‘bouweteelt’. Het haringseizoen was ten einde en de visserij onttakelde de loggers voor de winterslaap. Maar de

Noordster blijft liggen onder volle - en wat december betreft - verlichte tuigage! Het werk gaat de komende winter ‘gewoon’ door, althans voor zover mogelijk gezien de
coronaregels. De kooien in het voorin zijn bijna allemaal
ingericht en we maken een begin met de restauratie van
de messroom in het achterschip en de brug met schippershut. In de messroom zullen bezoekers een goed beeld
krijgen van hoe de bemanning bij elkaar zat voor onder
andere het gebruiken van de maaltijd. De schippershut
voorzien wij van al het instrumentarium dat de schipper
voor de navigatie ten dienste stond, zoals een zend- en
ontvangstinstallatie, een richtingzoeker om de positie te
bepalen en een ‘echometer’ om de haringscholen op te
sporen. Op de brug vanzelfsprekend een kompas en origineel stuurrad waaraan men nog gewoon moest draaien
om de richting van het schip te bepalen. Ontvangst van
groepen is nog niet mogelijk, maar hopelijk kunnen we
daar in de loop van het voorjaar een begin mee maken.
De inrichting van de museale ruimte onderdeks is dan zo
goed als voltooid. Dat zou een mooie mijlpaal zijn in de
aanloop naar Vlaggetjesdag!
Namens Bestuur en Graaiploeg van de Noordster
wens ik U in alle opzichten Behouden Vaart in 2022!

Mr Henk Grootveld, Voorzitter Stichting SCH-236 Noordster terug op Scheveningen
8

