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Persoonli jk vermogensbeheer en advies

Bel  voor  meer  informat ie  met  Mr J .W.E.  Rempt of  K.H.R.  L iem

Javastraat 24,  2585 AN ’s -Gravenhage

(070) 364 47 64,  www.hek.nu, e-mai l  info@hek.nu

Het  Haags  E f f ek tenkantoor  B .V.  s taa t  ge reg is t ree rd  b i j  de  Autor i t e i t  F inanc ië l e  Mark ten

Jenny’s Hair - Stevinstraat 88 - Tel. 355 41 33 - Scheveningen • Studenten en 65+: 20% korting op het knippen

Decembermaand - Feestmaand !

Dat betekent gezelligheid, sfeer en vooral drukte. En bij die drukte 

kunnen wij u helpen. We hebben een speciaal föhn-make-up arrangement sa-

mengesteld, zodat u zich over uw uiterlijk, dit jaar geen zorgen hoeft te maken;

wat een luxe!

Nu voor de prijs van  € 34,95

Ook voor de rest van uw kapsel staan wij natuurlijk voor u klaar 

met onze ervaring en advies.

Lid H
aute Coiffure Française
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EXPOSITIE LUUS VERHEIJEN 
TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE

Hierbij nodig ik u, als lezer van de Scheveningen – Bad Gazet,
uit voor de Nieuwjaarsreceptie van de Bewoners- en Wijkver-
eniging Noordelijk Scheveningen op donderdag 20 januari
2005 van 16.00 uur tot 19.00 uur in de “Wijkwinkel” aan de

Gentsestraat 22 A (schuin tegenover Albert Heijn). Noteer in uw nieuwe agenda!

Het afgelopen jaar hebben wij een begin gemaakt met het gebruik van de “Wijk-
winkel” als expositieruimte. We begonnen met een serie luchtfoto’s, gemaakt
door de enige vrouwelijke luchtfotograaf van Nederland, Ingrid van Biljouw.
Daarna hadden we artistieke maskers, gemaakt door Marionne Bogers. In 2005
gaan wij door met nieuwe exposities. 

De Nieuwjaarsreceptie krijgt dit jaar
een extra feestelijk tintje door de
gelijktijdige opening van een tentoon-
stelling van schilderes / beeldhouwster
Luus Verheijen. De dingen die zij schil-
dert zijn altijd herkenbaar. Luus heeft
al jaren twee thema’s in haar werk:
buitenwereld en binnenwereld. Wat
de ”Buitenwereld” betreft is de zee fa-
voriet. Zover als zij zich kan herinneren
was Luus altijd gek op de zee. Ze
droomde van wonen bij de zee. Van-
daar het schilderij ”Droom”, en vandaar dat ze op Scheveningen kwam wonen.
De werken van het thema ”Binnenwereld” bestaan meestal uit mensfiguren die
iets uitbeelden wat zij heeft beleefd. Luus schildert met aquarel en tempera. Ook
maakt zij houten beelden. Het werk van Luus Verheijen is in de “Wijkwinkel” te
zien tot eind maart.    

Namens alle vrijwilligers nodig ik u uit om gezamenlijk het nieuwe jaar te be-
ginnen in de “Wijkwinkel”. Graag tot ziens op donderdag 20 januari 2005!

Axel Rosendahl Huber

REDACTIONEEL
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Nieuwe Parklaan 173
2587 BT Scheveningen

Telefoon 070 - 350 66 88
Telefax  070 - 350 61 43

NOTARISKANTOOR MR J.A.J. SETZ

GEVESTIGD SCHUIN TEGENOVER HET CIRCUSTHEATER

NOTARIS

MR J.A.J. SETZ

Postbus 87850, 2508 DG Den Haag
Email makass@makass.nl / Internet www.makass.nl

Stevinstraat 201 / 2587 EG Den Haag
Telefoon 070 3526800 / Fax 070 3522261

grootmeesters in vastgoed

Wij zijn makelaars in vastgoed. 

Wij zijn de Makelaars Associatie. 

Wij kopen of verkopen, taxeren, verzekeren, hu-

ren of verhuren, financieren en beheren 

uw vastgoed. 

Wij zijn daar grootmeesters in. 

Zonder overdrijven, maar ook zonder 

valse bescheidenheid. 

In vastgoed zijn we niet te verslaan.

Ons bellen voor een afspraak is een meesterzet

waar u geen spijt van zult krijgen.

Uw 
Drankenspeciaalzaak

DE DRIE KRUIKJES
Gentsestraat 54
Scheveningen

• het  adres voor kwaliteit en service

• veel eigen import van wijnen en gedistilleerd

• bezorging op afgesproken tijden

• proeverijen in ons proeflokaal

• stel ons eens op de proef

• ons email adres driekruikjes@hetnet.nl



DE STRANDWEG AUTOLOOS?

De “Overall Vision Scheveningse Boule-
vard” van Sola Morales is uitvoerig bespro-
ken in het Verkeer en Parkeeroverleg van de
gemeente met vertegenwoordigers van de
politie, bewoners en ondernemers van het
Stadsdeel Scheveningen. Bij dit overleg is
gebleken dat bij de leden geen steun aan-
wezig is voor de verkeersplannen voor de
Strandweg. Deze plannen komen voor het
gemotoriseerde verkeer op het volgende
neer: 
1. Op de Boulevard is vanaf de Schevening-

seslag tot de keerlus van lijn 11 geen ge-
motoriseerd verkeer toegestaan.

2. Vanaf de Vissershavenweg tot de keerlus
van lijn 11 is tweerichtingsverkeer moge-
lijk. Dit stuk weg geeft toegang tot een
parkeerterrein bij het eindpunt van lijn 11.

3. Vanaf de Vissershavenweg tot de have-
ningang blijft de huidige situatie bestaan.  

De Bewonersvereniging Noordelijk Scheve-

ningen (BNS) en de Stichting Wijkoverleg
Scheveningen-Dorp (WOS) zijn het van
harte eens met de bezwaren die naar voren
zijn gebracht in een brief van de Bewoners-
organisatie Havenkwartier (BOH). De BOH
heeft zich fel gekeerd tegen deze plannen,
omdat ze vreest dat de wegen rond de ha-
ven overbelast zullen worden. In aanvulling
op dit bezwaar brengen de drie bewoners-
organisaties nog het volgende in.
In de plannen van Sola Morales wordt ruim
baan gegeven aan het verkeer dat bestaat
uit voetgangers, fietsers en skaters. Auto-
verkeer wordt geweerd ten noorden van de
keerlus van lijn 11. Voor de 60 á 100 dagen
van mooi weer in het seizoen zal het druk
zijn op de boulevard. Hoe zal het zijn tijdens
de overige 265 á 305 dagen van het jaar?
Veel zal er niet te beleven zijn. De verkeers-
drukte tussen bad, dorp en haven is gecon-
centreerd op de overgebleven dwars-
verbinding Jurriaan Kokstraat/ Westduin-
weg. Het is zeer de vraag of dit nauwe tracé
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door Scheveningen-Dorp de extra drukte
kan verwerken, en hoe veilig het dan zal zijn
voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Er
zou in ieder geval in het seizoen sprake zijn
van permanente filevorming in het dorp.
M.a.w. het doorgaande autoverkeer tussen
Bad, Dorp en Haven moet niet onderge-
schikt worden gemaakt aan het seizoens-
gebonden bestemmingsverkeer voor Sche-
veningen. 

Het is al gezegd het het autoverkeer wordt
geweerd ten noorden van de keerlus van
lijn 11. Nu de Strandweg nog een door-
gaande verbinding vormt tussen haven,
dorp en bad, is uit tellingen gebleken dat
50% tot 70% van de auto’s op mooie da-
gen geen parkeerplaats zoekt. Dat al deze
auto’s flaneerverkeer zijn is slechts een ver-
onderstelling van de gemeente. Het geen
parkeerplaatszoekende verkeer is deels fla-

KONINGINNEDAG 2005

Nu de dagen korter worden en winterse
sferen ons omringen, is het misschien
vreemd om aan Koninginnedag te denken.
U, lezer van de Scheveningen-Bad Gazet,
en straks wellicht bezoeker van het feest
op het Belgische Plein, dient te weten dat
er achter de schermen alweer volop wordt
gewerkt aan Koninginnedag 2005.

Namens de Wijkvereniging is een vijftal
buurtbewoners druk bezig met voorberei-
dingen om de dag weer als vanouds te la-
ten verlopen.
U zult hier meer over lezen in de volgende
Gazet.

Eén ding is zeker: de Clownsexpress en de
bobsleebaan komen terug!

Heeft U suggesties, laat dit dan weten aan
de Wijkvereniging, of aan de feestcommis-
sie via email: carolien@nooyvanderkolff.nl

Luc Maas
Thorwald Letzer

Jan Willem Rempt
Paulien Dirkzwager

Carolien Dirkzwager 

De wijken Scheveningen-Bad, Belgisch Park
en Duttendel hebben per november twee
nieuwe wijkagenten gekregen: 
Eric Heemskerk en Ruud Taal.

Eric Heemskerk is al enkele jaren  werkzaam
als wijkagent aan bureau Scheveningen. Hij
heeft hier de wijken Geuzenkwartier, Vis-
senbuurt en Havenkwartier voor zijn reke-
ning genomen.
Ruud Taal is al jaren werkzaam bij politie
Haaglanden en heeft  verschillende functies
vervuld. Zijn achternaam verraadt dat hij
een zeer ruime kennis heeft van het stads-
deel Scheveningen.
Peter van den Burg blijft wijkagent in het
Renbaankwartier, Westbroekpark en Witte-
brug. 

De wijkagenten hebben een duidelijk visie
over het wijkagentschap. Zij zijn de ogen en
oren van de wijk, voor zowel de politie als
de wijkbewoners. Zij zullen zo veel mogelijk
herkenbaar door de straten lopen of fietsen.
Hun doel is het handhaven van de open-
bare orde en het veiliger maken van de wijk.
De problemen die in de wijk spelen zullen  in
eerste instantie door de wijkagenten aange-

pakt worden. Blijkt er meer continuïteit  no-
dig te zijn, dan zullen ze samen met de  sur-
veillancedienst het probleem oplossen. Ook
hebben ze een groot netwerk om zich heen
waar ze gebruik van kunnen maken.

Zij zijn echter wel van mening dat de pro-
bleemmeldingen daar moeten komen waar
ze thuis horen. Zij zullen daarom kritisch kij-
ken wie het probleem het meest efficiënt
kan oplossen.  Als er bijvoorbeeld stoepte-
gels scheef liggen, verkeersborden onlees-
baar zijn of  lantarenpalen defect zijn, dan
zullen ze de buurtbewoners verwijzen naar
het servicenummer van de gemeente. 
Dit nummer is 070-3533000.

Op deze manier hebben Eric Heemskerk ,
Ruud Taal en Peter van den Burg meer tijd
om de wijk veiliger te maken.

Heeft u overlast of klachten, of wilt u uw
verhaal kwijt aan de wijkagenten, dan zijn
ze telefonisch bereikbaar onder nummer
0900-8844 of 070-4245011.

Ze zijn ook via de mail bereikbaar.  
eric.heemskerk@haaglanden.politie.nl
ruud.taal@haaglanden.politie.nl 
peter.van.den.burg@haaglanden.politie.nl

NIEUWE WIJKAGENTEN

COMMISSIE VAN VERKEER EN VERVOER

vervolg op pagina 7 
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Duin apotheek c.v.
T. Vlietstra, apotheker

Stevinstraat 203 - 2587 EG Den Haag
Tel.: 070  355 18 66
Fax: 070  354 31 55

Buiten de openingstijden van de Duinapotheek 
is altijd geopend:

Apotheek Bronovo
Bronovolaan 1-c
Tel. 324 60 85

De apotheek is geopend van maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur, zaterdags van 9.00 - 13.00 uur

* Aerobics
* Fitness
* Sauna
* Stoombad
* Zonnebank

Brusselselaan 2
hoek Badhuisweg
Scheveningen   
tel. 350 30 16

In de Hotelschool Den Haag (voorheen High Five Health Club)

In Tension Health Club:
Goed voor uw gezondheid en uiterlijk in een 

ontspannen sfeer!

Introductieaanbieding
1 uur lang gratis de faciliteiten van de 

In Tension Health Club voor u!

Maak een combinatie uit de volgende 
mogelijkheden:

Fitness (30 min.)

Aerobics (1 uur)

Sauna (naar keuze)

Turks bad (naar keuze)

Gelieve eerst via nummer 3503016 te reserveren

Harstenhoekstraat 55 (direct naast Harstenhoekplein)

Telefoon 355 83 94

KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL VAN 

KAPSALON JACK MERBIS
VOOR HEM EN HAAR

INNOVATIEVE 
FOTOFINISHING 
VOOR DE 
BESTE FOTO’S  Fotomaatje is deelnemer van de Spector Fotogroep

PASFOTO’S
DIREKT

Gentsestraat 3 - 2587 HK  Scheveningen - T 070-3556285 - F 070-3584101
Geopend van maandagochtend tot en met zaterdagmiddag !

FOTOMAATJE
I N K O O P  -  I N R U I L  -  O C C A S I O N S

R E PA R AT I E S  -  A L L E  B AT T E R I J E N  E N  A C C U ’ S



nerend en deels doorgaand. Wanneer de
plannen van Morales verwezenlijkt worden,
dan zal het overgebleven autoverkeer an-
ders van samenstelling worden. Het door-
gaande verkeer verdwijnt. Het flaneerver-
keer neemt sterk af, wanneer het stukje rij-
weg voor auto’s zo kort is geworden. Het
loont dan de moeite niet meer om te kijken
en bekeken te worden. Het autoverkeer be-
staat dan voornamelijk uit parkeerplaats-
zoekenden. Een parkeerplaats zo dicht bij
het strand is zeer aantrekkelijk, en een tijdje
wachten voor zo’n plek wordt dan voor lief
genomen. 
De vergelijking met de “fuik” bij het Zwar-
tepad ligt voor de hand omdat er geen
doorgaand verkeer meer is. Een file met
draaiende motoren op de Strandweg is
geen aanwinst voor Scheveningen en moet
beslist voorkomen worden.

Een Strandweg met één rijrichting van
noord naar zuid, en parkeergelegenheid ge-
spreid over een groot gedeelte van het
tracé, geeft de parkeerplaatszoekende het
idee dat doorrijden zin heeft. Dit voorkomt
zo stagnatie. Het flaneerverkeer wordt be-
moeilijkt en ontmoedigd, want keren en di-
rect opnieuw beginnen met flaneren is er
niet meer bij. Het éénrichtingsverkeer sti-
muleert het doorrijden en bemoeilijkt het
flaneren, en is dus een beter alternatief.  
Het argument dat het éénrichtingsverkeer
drie seizoenen is uitgeprobeerd en niet is in-
gevoerd, snijdt geen hout voor de thans aan
de orde zijnde plannen van Morales. Het
doel van deze proef was de ontlasting van
twee kruispunten op de Gevers Deynoot-
weg, niet de regulering van het verkeer en
het parkeren op de Boulevard. De ontlas-
ting van deze kruispunten is op een andere
wijze gerealiseerd.

CATEGORISERING WEGEN 
IN DEN HAAG

Het College van Burgemeester en Wethou-
ders heeft op 9 maart jl. de hoofdroutekaart
van hulpdiensten en openbaar vervoer
vastgesteld. Het bijgaande kaartje geeft aan
welke wegen hiervoor zijn aangewezen. Dit
houdt in dat op deze wegen geen snel-
heidsbeperkende maatregelen worden ge-
nomen. In antwoord op ons verzoek om na
de rioleringswerkzaamheden in de Gentse-

de Klatteweg en het stukje Badhuisweg
voorbij de Nieuwe Scheveningse Bosjes, zijn
wij duidelijk grensoverschrijdend bezig.  Het
is misschien goed als Duttendel gaat partici-
peren, of op andere wijze wordt betrokken,
bij de werkzaamheden van de Commissie
Verkeer.  De twee besturen van de bewo-
nersorganisaties denken hierover na.

Hans van Leeuwen 
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straat, Luiksestraat
en Leuvensestraat
snelheidsremmende
maatregelen te ne-
men, is ons deze
kaart gestuurd. Wel
zullen de Gentse-
straat en Luiks-
estraat na aanleg
van de riolering
worden bestraat
met klinkers. De er-
varing leert, zo stelt
de gemeente, dat de
automobilist op een
klinkerweg minder
hard rijdt dan op een
asfaltweg. 
De Leuvensestraat
behoud zijn drie
drempels. Dit is mij
mondeling toege-
zegd.

DE GRENS VAN DE BEWONERSVERENI-
GING NOORDELIJK SCHEVENINGEN

Het verspreidingsgebied van de Schevenin-
gen Bad Gazet is groter dan het gebied van
de Bewonersvereniging Noordelijk Scheve-
ningen. De grens tussen de BNS en Dutten-
del is de Pompstationsweg, Badhuisweg,
Cremerweg. De bewonersorganisaties heb-
ben nooit echt moeilijk gedaan over deze
grens. Nu wij toch reacties krijgen van o.a.

vervolg van pagina 5

Hoofdroutekaart van hulpdiensten en openbaar vervoer.

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
BEWONERS- EN WIJKVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN

Aan alle Wijkbewoners !

Hierbij nodigt het Bestuur van de Bewoners- en Wijkvereniging 
Noordelijk Scheveningen u uit 

voor de Nieuwjaarsreceptie te houden in de Wijkwinkel, 
Gentsestraat 22a, 

op donderdag 20 januari 2005 van 16.00 tot 19.00 uur.

Tevens is dan de opening van de expositie van Luus Verheijen!



haar ideale werkterrein, en ruilde zij van
stoel met Phil van der Zalm, toen secretaris.
En dat is voor iedereen een goede wissel ge-
bleken.

Het secretariaat is een kolfje naar haar
hand. Zij houdt ervan in teamverband te
werken en een bemiddelende rol te vervul-
len.

Communicatie
Als secretaris zorgt Mart voor een goede
communicatie tussen bestuur, wijkbewo-
ners en de buitenwereld, waaronder ge-
meentelijke instanties. Daarnaast bereidt zij
de maandelijkse bestuursvergaderingen

voor en dat betekent van alles op de hoogte
zijn, veel overleggen, schrijven en e-mailen.

Zij houdt drie tot vier keer per week kantoor
in de wijkwinkel aan de Gentsestraat. Se-
cretaresse en gastvrouw Iris is daar eerste
aanspreekpunt voor alle bezoekers met een
vraag of een opmerking. 

In een ingewikkelde samenleving als de
onze hebben mensen soms moeite om de
weg te vinden naar de juiste instanties bij
vragen over  bijvoorbeeld opname in een
bejaardentehuis, problemen met de belas-

tingaangifte, thuiszorg of een arbeidscon-
flict. Hierover, en over nog tal van andere
zaken, worden door het secretariaat, ook
per telefoon, veel gesprekken gevoerd.
Wijkbewoners worden daardoor bij het
zoeken naar een oplossing voor hun pro-
bleem op het goede spoor gezet. 

Ouderen 
Het sociale deel van het bestuurlijke werk
levert in media, zoals dit wijkblad, geen pa-
ginabrede koppen op, maar heeft voor
wijkbewoners veel betekenis. Mart: “In
onze wijk wonen relatief veel ouderen, die
weliswaar zelfstandig wonen, maar niet op
alle terreinen zelfredzaam zijn.  Zeker niet
als zij blauwe enveloppen of andere officiële
papieren in de bus krijgen. Voor die groep
fungeren wij als een eenvoudig toegankelijk
loket waar nog geduldig naar je wordt ge-
luisterd. Ook als mensen zich eenzaam voe-
len, kan een praatje met iemand in de wijk-
winkel heel welkom zijn!”              

De sociaal-culturele kant van het vereni-
gingswerk is overigens aanzienlijk breder
dan alleen de zorg voor oudere wijkbewo-
ners. Tot dit werk behoort ook het organi-
seren van cursussen (o.m. talen), bridge- ,
lees- en tekenmiddagen, zelfverdediging
voor kinderen, bingo, kunstexposities van
getalenteerde buurtgenoten en straks mis-
schien ook naschoolse handenarbeid voor
de jeugd. De bedoeling van die activiteiten
is de contacten tussen wijkbewoners onder-
ling te versterken.

Vrijwilliger
Mart zit op een plek waar al deze activitei-
ten samenkomen, maar die ze bij gebrek
aan tijd niet allemaal in goede banen kan
leiden. “We hebben dringend iemand no-
dig, een vrijwilliger, die de organisatie en
begeleiding van deze en nieuwe activiteiten

op zich wil nemen. Dat zou voor het sociaal-
culturele deel van ons werk een geweldige
impuls betekenen. Voor iemand met initia-
tief is dit ontzettend leuk en dankbaar
werk”. 
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B E W O N E R S - / W I J K V E R E N I G I N G

ORGANISEREN, OVERLEGGEN, SCHRIJVEN EN E-MAILEN
SECRETARIAAT BEHEERT 
BESTUURLIJKE 
EN SOCIALE FUNCTIE

Zo’n 700 bewoners in het noordelijk deel van
het Renbaankwartier hebben vorige maand
van de Bewonersvereniging Noordelijk Sche-
veningen (BNS) een welkomstbrief ontvan-
gen. Door een herindeling maakt deze buurt
sinds enige tijd deel uit van het werkgebied
van de BNS. De brief is ondertekend door
Mart Kaastra-Prakke, secretaris. Zij is de ‘spin
in het web’ van de bewonersorganisatie en
drijvende kracht achter zowel het sociale als
bestuurlijke werk van de vereniging.

Het diplomatieke traject heeft zowel voor
Mart als voor haar echtgenoot veel boei-
ends opgeleverd. Aan de andere kant krijg
je door de periodieke overplaatsing maar
weinig kans om in die buitenlandse samen-
leving te verankeren. En na verloop van tijd
ga je dat missen. 

Definitief terug in Nederland deed die gele-
genheid zich wel voor. Mart was daarom
een gewillig slachtoffer toen voormalig be-
stuurslid Frank de Fouw haar eind 2001
charterde voor de post van penningmees-
ter. Na een week of zes bleek dat echter niet

WIJKWINKEL FUNGEERT
ALS EENVOUDIG

TOEGANKELIJK LOKET

Mart Kaastra zet zich in voor een goede communicatie tussen bewoners, wijkvereniging en overheidsdiensten. Zij bedient zich

daarbij van alle moderne technologie, inclusief e-mail.



De behartiging van wijkbelangen in het pu-
blieke domein (groen, verkeer, evenemen-
ten e.d.) vergt van Mart een actieve inzet bij
de contacten tussen wijkbewoners, wijkbe-
stuur en gemeente. 

“Het wijkbestuur behandelt  zaken die
langs verschillende kanalen bij ons terecht-
komen. Soms zijn dat eigen initiatieven. De
bestuursleden wonen natuurlijk allemaal in
de wijk en lopen soms tegen dingen aan
waarvan ze zeggen: daar moet iets mee ge-

beuren. Daarnaast bespreken we suggesties
en/of klachten van wijkbewoners, die me-
destanders zoeken of die in hun contacten
met de gemeente ondersteuning nodig
hebben”. 

Belgischeplein
“Een goed voorbeeld daarvan is het plan
voor een facelift van het Belgischeplein, dat
door een werkgroepje van omwonenden
op eigen initiatief is ontwikkeld. Het bestuur
neemt de uitwerking van het plan dan niet
over, maar helpt de initiatiefnemers voor
hun idee draagvlak te creëren en bij de ge-
meente hun weg te vinden. Op die manier
proberen wij bij te dragen aan de slaagkans
van dit project”.

Ook de aankondiging van de gemeente
van bouwplannen in de wijk kan aanleiding
zijn om in actie te komen. Veel van die in-
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formatie verzamelt zich eerst op het bureau
van Mart Kaastra, die er vervolgens voor
zorgt  dat deze zaken door de juiste perso-
nen behandeld worden.

Maar bij Mart veroorzaakt niet alleen het
heden werk. De vereniging heeft vanzelf-
sprekend ook een verleden, dat bij haar
aantreden in een veelheid van klappers,
netjes gerangschikt, maar niet steeds over-
zichtelijk, voor het nageslacht was opgebor-
gen. Mart heeft een nieuwe archiefindeling

gemaakt, en er is ruimte vrij gemaakt door
een deel van het materiaal over te brengen
naar het Haags Gemeentearchief.

Woonklimaat
“Er is in deze wijk”, zo concludeert Mart,
“allerlei zinvol werk te doen. Grootste pro-
bleem is ook niet het vinden van onderwer-
pen, maar van geschikte mensen. Het be-
stuur is voortdurend op zoek naar vrijwilli-
gers die willen meehelpen de kwaliteit van
ons woonklimaat te bewaken. En daar heb-
ben wij hier in Scheveningen alle reden
voor. Overlast door auto’s van strand- en
boulevardbezoekers, geluidshinder van
evenementen, (hoog)bouwplannen en wa-
teroverlast in kelders zijn zaken die de Be-
wonersvereniging met succes heeft aange-
pakt.”

De Bewonersvereniging Noordelijk Scheve-

ningen leeft en heeft betekenis, vooral
dankzij de inzet van ruim 50 wijkgenoten,
die bereid zijn een deel van hun tijd en ken-
nis aan de wijkgemeenschap ter beschik-
king te stellen.

“Het Koninginnefeest op 30 april - georga-
niseerd door Wijkvereniging en Scouts - be-
wijst dat tradities levend gehouden worden.
Al met al vind ik dat wij het voorrecht heb-
ben in een aantrekkelijke wijk te wonen en
daar mogen we met zijn allen ook best iets
voor over hebben ”, aldus Mart Kaastra. 

Rob den Heijer

MART KAASTRA
Secretaris

Drs. Mart Kaastra-Prakke (67) studeerde
Nederlands aan de Universiteit van Amster-
dam. Na haar studie was zij onder meer we-
tenschappelijk medewerker aan dezelfde
universiteit.

Zij is getrouwd, heeft twee zonen en twee
kleinzoons. Haar echtgenoot was als land-
bouwattaché in diplomatieke dienst. Samen
hebben zij bijna dertig jaar op verschillende
posten in het buitenland vertoefd (Parijs,
Stockholm, Rome, Brasilia, Warschau). 

Docent 
Ook buiten Nederland heeft Mart altijd ge-
probeerd iets met haar vak te doen door les
te geven aan kinderen en volwassenen. In
Rome was zij tevens betrokken bij de orga-
nisatie van Nederlandse les aan een hon-
derdtal Nederlandse kinderen, en bij de op-
richting van een Nederlandse bibliotheek in
het Nederlands Instituut.

Het echtpaar Kaastra is sinds 1998 terug in
Nederland (Scheveningen). Mart is nog een
aantal jaren verbonden geweest aan het Ta-
lencentrum in Den Haag, waar zij op free-
lance basis Nederlandse les gaf aan hier ver-
blijvende buitenlanders. 

Mart Kaastra houdt de papierwinkel van de bewonersvereniging geordend en overzichtelijk.
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Veilig wonen in een vriendelijke sfeer,
waarin uw privacy en levensbeschouwing

wordt gerespecteerd.

Wij bieden u, de door u gewenste,
verpleging en verzorging van hoge 

kwaliteit.

Voor vrijblijvende informatie:
Mw. Rita van de Looverbosch

Belgischeplein 37, 2587 At  Den Haag
Tel. 070 - 306 1000, Fax 070 - 306 2288

Badhuisstraat 149, tel. 355.19.86
Scheveningen

CETU LOODGIETERSBEDRIJF

Het adres voor uw 
Gas- en Waterleidingen, 

dakwerkzaamheden.
Centrale verwarming, keukens

en badkamers.

Tel. 06 54 62 7550

Uw Wijkloodgieter
dus geen voorrijkosten

Maandags
gesloten

Als 
Van Duijne
het hangt,
dan sluit ‘t

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete 
WONINGINRICHTING. 

Onze gordijnen, vitrages, lamellen, raamdecoraties en zonwe-
ringsproducten zijn de beste in hun soort. Wij helpen u bij het be-

palen van uw keuze. 
Het meten, maken en plaatsen van de gordijnen gaat in overleg

en naar de wens van de cliënt.

Borduur materialen 
Voor borduurliefhebbers hebben we een uitgebreid assortiment

van borduurmaterialen. Naast borduurgaren, 
•DMC splitzijde•Aida stoffen en kaasdoek voor uw borduurwerk
hebben wij een keur aan borduurpakketten en merklappen van

•Marjolein Bastin •Lanarte •Permin
Met onze hulpmiddelen wordt uw borduurwerk een 

meesterwerk.



PROJECT NACHTDETENTIE

De Rijksgebouwendienst heeft in opdracht
van het Ministerie van Justitie  in 2001 een
bouwvergunning verkregen van de Gemeente
Den Haag voor een inrichting voor nachtd-
etentie. Het gaat hier om een verblijf voor
jongeren tussen 12 en 18 jaar, aan wie op
grond van verdenking van een misdrijf, gedu-
rende de tijd van het lopende onderzoek,
voorlopig arrest is opgelegd. Om hun leven
niet te zeer te ontregelen moeten zij overdag
naar school of werk kunnen gaan in de regio
Den Haag. Zij zullen naar de verwachting van
de rechter-commissaris na het onderzoek een
voorwaardelijke straf opgelegd krijgen, of
hun zaak wordt geseponeerd. 

In hun vrije tijd zitten ze, hangende het on-
derzoek, opgesloten in die inrichting en dat
niet alleen ’s nachts, maar ook in hun vrije
tijd. Vandaar de aanduiding nachtdetentie.
Om te zorgen, dat zij niet in contact komen
met oudere gedetineerden, mogen zijn niet
worden opgenomen in een Huis van Bewa-
ring, zoals die binnen de muren van de
Scheveningse gevangenis aanwezig is. 
Justitie is in overleg met de gemeente op de
gedachte gekomen daarvoor een gebouw
neer te zetten op het terrein van de Scheve-
ningse gevangenis (ook wel Penitentiaire
Inrichting Scheveningen geheten) op een
hoek van dat terrein, maar buiten de muren
van de gevangenis, met adres Pompsta-
tionsweg 2E, d.w.z. achter de voormalige
woningen voor gevangenismedewerkers
en het Verpleeghuis De Eshoeve.

De dagelijkse praktijk zal zijn, dat de jonge
gedetineerden overdag aanvankelijk onder
begeleiding, maar later ‘zelfstandig, heen
en weer gaan door de regio naar school of
werk. Als zij zich echter misdragen worden
zij onderworpen aan volledige detentie en
verhuizen ze naar een andere inrichting.
Dit is nog jong beleid. Soortgelijke inrichtin-
gen zijn er al enkele jaren in gebruik in Am-
sterdam en Rotterdam. In de toekomst zul-
len er meer komen in het land. Een evaluatie
van justitie leert, dat voor een bepaald per-
centage de benen te zwak zijn om de vrij-
heid te dragen. Laat zich raden wie daarvan
de dupe is. De evaluatie eindigt in de aan-
beveling zo’n inrichting centraal in de regio
te vestigen. Hier kan dan ook de vraag ge-
steld worden hoe centraal de rand van Den
Haag is.

Omwonenden in onze wijk waren en zijn
niet gelukkig met dit extra veiligheidsrisico
in hun naaste omgeving en de aantasting
van de leefbaarheid onder meer de toene-
mende parkeerdruk.
Sinds de verlening van de bouwvergunning
zijn de wijkvereniging en de bewoners van
genoemde woningen bezig met een juridi-
sche bezwaarprocedure om de bouw van
de inrichting voor nachtdetentie ongedaan
te maken. 

In de afgelopen jaren heeft de Schevenin-
gen-Bad Gazet de voortgang hiervan regel-
matig weergegeven. De bezwaarprocedure
bij de gemeente en de bodemprocedure bij
de rechtbank van Den Haag leverden voor
de wijk voorlopig alleen uitstel van de bouw
op. Tenslotte is hoger beroep aangespan-
nen bij de Raad van State, de laatste fase in
de juridische procedure. De zitting daartoe
heeft op 15 october 2004 plaatsgevonden.

De wijkvereniging heeft daar het standpunt
verdedigd, dat de functie van de Scheve-
ningse gevangenis is vastgelegd in het be-
stemmingsplan Belgisch Park. Daarin is de
bestemming van het gebied van de gevan-
genis vastgelegd n.l. als strafgevangenis
(opgelegde hechtenis) en huis van bewa-
ring (voorlopige hechtenis). Kortom: inrich-
tingen voor opsluiting bij dag en nacht zijn
toegestaan.

De inrichting voor nachtdetentie past naar
het inzicht van de bezwaarden niet in deze
categorieën, want waarom wordt deze dan
ook buiten de muren van de gevangenis
gebouwd ? Dus had de bouwvergunning
niet mogen worden verleend door de ge-

meente, want ze is in strijd met het bestem-
mingsplan van dezelfde gemeente.
Ook was hier sprake van aantasting van de
leefbaarheid. Er was al dagelijks ongemak
veroorzaakt door de huidige gevangenis.
Het ging wijkvereniging en omwonenden
hier niet om het simpele ‘niet in mijn ach-
tertuin’. Maar er bevindt zich al het nodige
in de achtertuin en dat is wel genoeg.

De raadsman had de stukken goed bestu-
deerd. Dat bleek uit de doelgerichte vragen.
Verder gaf hij ook ruimschoots de gelegen-
heid tot weerwoord door hardop te blijk te
geven welke kant zijn overwegingen uitgin-
gen. Hij was uiteindelijk van mening, dat er
voldoende argumentatie voorhanden was
om tot een uitspraak te komen. Dat heeft
ongeveer 6 weken weken geduurd. Hij
vond dat de termen ‘huis van bewaring’en
strafgevangenis’in het bestemmingsplan
niet uitputtend zijn. Zij hoeven dan ook niet
te betekenen, dat het uitsluitend om geslo-
ten inrichtingen hoeft te gaan Ook het re-
giemverschil tussen jeugdinrichtingen en
die voor volwassenen, en particulier of
overheidsbeheer van de inrichting doen
daar niets aan af. Het bouwplan is naar zijn
mening daarom niet in strijd met de be-
stemming. De aantasting van de leefbaar-
heid komt niet voor in de overwegingen.
Hij verklaarde het hoger beroep ongegrond.
De rechtbank had gelijk met de afwijzing
van de bezwaren. 

De bouw van de inrichting voor nacht-
detentie gaat door zodra er geld op de be-
groting van justitie beschikbaar is. 
Vermoedelijk in 2006.

T.R.

11

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG

Alle wijkbewoners van Duttendel, Hubertuspark, Klattepark, 
Klein-Zwitserland en Wittebrug, 

kortom alle leden van onze wijkvereniging, 
kunnen elkaar geluk wensen met het nieuwe jaar 

met een drankje en een hapje 

op zaterdag, 8 januari 2005, van 16.00 tot 18.00 uur

in het clubhuis van Leimonias, Klatteweg 103.

W I J K V E R E N I G I N G  D U T T E N D E L  E N  W I T T E B R U G
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U WILT TOCH OOK HET LIEFST THUIS BLIJVEN WONEN? 

Dat kan! Als u 55 jaar of ouder bent en in de omgeving van Deo Gratias of Het Uiterjoon woont, is er voor u het
ZORGABONNEMENT van Zeker Thuis. U kunt gewoon thuis blijven wonen, zonder dat u de zekerheid en de
veiligheid van een zorgcentrum moet missen.

Het zorgabonnement biedt u onder andere:
• 24 uurs bereikbaarheid • Tijdelijke opname met AWBZ-indicatie
• Hulp in geval van nood • Persoonlijke aandacht, contact en service
• Informatie over wonen, zorg en welzijn • Faciliteiten van Deo Gratias en Het Uiterjoon
• Coördinatie van en bemiddeling in zorg

KOSTEN PER MAAND:
€ 6,65 voor alleenstaanden

€ 9,35 voor echtparen

Voor meer informatie over de mogelijkheden van een zorgabonnement kunt u bellen met de medewerkers van het abonnement Mar-
griet de Lange of Annemieke Moed, bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 10.00 uur via telefoonnummer: 070-3529248. 

Postadres: Zeker Thuis, Vissershavenstraat 277, 2583 DG Scheveningen

F r e d e r i k  H e n d r i k l a a n  1 1 5   2 5 8 2  B X  D e n  H a a g   Te l e f o o n  ( 0 7 0 )  3 5 5  4 9  6 4

Iedere vrijdagavond 
Indisch specialiteitenbuffet

Zondags van 10.00 tot 14.00 voor
een uitgebreide brunch

Alle overige dagen 
voor ontbijt, lunch & early dinner
van 8.00 tot 19.00 geopend

Zaterdag gesloten

Badhuisweg 191
352 34 85 of 06-543 95 640



De Gemeente neemt deze klachten serieus
en heeft besloten het werk stil te leggen. 
Een geluidsmeting is inmiddels uitgevoerd
waarvan de resultaten op dit moment wor-
den geanalyseerd. De uitkomst van dit on-
derzoek en de vervolgstappen zijn op dit
moment nog niet bekend. 

Voor meer informatie: Gemeentelijk Con-
tactcentrum, 070-353300. 

filevorming meer ruimte krijgt om snel
Scheveningen te bereiken.

Eind september is gestart met de aanleg van
de panelen op het gedeelte tussen de
Waalsdorperweg en de Pompstationsweg.
De Gemeente heeft in de dagen hierop
meerdere klachten van omwonenden bin-
nengekregen over geluidhinder, veroor-
zaakt door het contact van autobanden met
de strips van de panelen.

Enige tijd geleden is de Gemeente Den Haag
begonnen met het aanbrengen van elf pane-
len in de rechter rijstrook van het wegdek van
de Van Alkemadelaan, richting Scheveningen. 

De panelen maken deel uit van een dyna-
mische busstrook. Dit houdt in dat bij grote
verkeersdrukte de panelen in het wegdek
‘oplichten’ en het woord ‘BUS’ vormen. 
De rijstrook krijgt dan de status van bus-
strook waardoor het openbaar vervoer bij

BOUW HUBERTUSTUNNEL
GESTART !!

Op 25 november heeft wethouder Bruins het
startsein gegeven voor de bouw van de Hu-
bertus tunnel. De Hubertus tunnel gaat de
langste tunnel in stedelijk gebied van Neder-
land worden: 1,6 kilometer.
Als alles volgens plan verloopt zal de ope-
ning plaatsvinden op 24 juni 2008.

Een grote boor zal met een snelheid van 15
meter per dag het trajekt van de Landschei-
dingsweg naar het Hubertus viadukt twee-
maal afleggen. 
Voor de installatie van de boor is een boor-
schacht nodig op de plaats van de vm.
Kleine Alexanderkazerne.  Het intrillen van
de damwanden tussen eind oktober 2004
en voorjaar 2005 kan overlast geven voor
omwonenden. De projectdirectie verwacht
niet, dat het boren trillingen of geluidshin-
der zal geven, omdat dat 6 tot 10 m onder
het maaiveld  gebeurt. De panden van om-
wonenden zijn vooraf geschouwd om na-
derhand schade als gevolg van de booracti-
viteit te kunnen beoordelen.

Een immense hoeveelheid zand moet wor-
den afgevoerd. Er wordt van maandag tot
en met vrijdag continu doorgewerkt. Het
weekend echter ligt alles stil om de omwo-
nende geen hinder te laten ondervinden. Er
wordt nog onderzocht of  de strook grond
waarop de politiehondenschool ligt, kan
worden gebruikt voor opslag van zand en
materialen.

Het zal duidelijk zijn dat de werkzaamheden
voor last zullen zorgen. Dit is niet te vermij-
den, maar het moet wel mogelijk zijn de last

tot een minimum te beperken. Hiertoe is
door de gemeente een begeleidingscom-
missie in het leven geroepen.
Deze begeleidingscommissie is 11 novem-
ber door wethouder Bruins officieel geïn-
stalleerd, en bestaat uit vertegenwoordigers
van de verschillende natuurbeschermings-
groepen, vertegenwoordigers van de be-
trokken wijkverenigingen en direct betrok-
ken buurtbewoners.

Mevrouw Taal leidt de begeleidingscom-
missie. Tijdens de eerste vergadering stelde
zij dat: ” …het een ambitieus bouwproject
betreft. Als Begeleidingscommissie gaan we
meedenken met de gemeente hoe onder
meer de overlast van de bouwactiviteiten zo
veel mogelijk kan worden beperkt. Daarom
zullen we om de zes tot acht weken met de
betrokkenen om de tafel plaatsnemen. Als
het moet zullen we zeker niet nalaten om
kritische noten te kraken”

Namens onze wijkvereniging is ondergete-
kende lid van de Begeleidingscommissie
Hubertustunnel. Voor algemene vragen en
inlichtingen bij de gemeente komt er een
speciaal telefoonnummer en een Email-
adres. Het nummer en adres zal binnenkort
worden bekend gemaakt via de bouwbor-
den, persberichten, wijkbladen, bewoners-
brieven en het Informatiecentrum Hubertu-
stunnel.
Er komt een afzonderlijk Beheerplatform
Hubertuspark eind 2004/begin 2005 voor
de begeleiding van  een nieuwe beheersvi-
sie en het herstel van de schade als gevolg
van de booractiviteiten aan de rand van het
park nabij het Hubertusviaduct. Er worden
daarvoor de nodige bomen en struiken ge-
rooid.
Onze wijkvereniging zal ook daarbij betrok-
ken worden. Het park hoort tot het gebied
van de wijkvereniging.

Lia Vermeer
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De Noordelijke Randweg ter hoogte van het Hubertusviaduct. (Illustratie: Eric van Rootselaar)

W I J K V E R E N I G I N G  D U T T E N D E L  E N  W I T T E B R U G

KLACHTEN OVER GELUIDSOVERLAST LEGT AANLEG BUSSTROOK STIL



Iedere fietsliefhebber kent het mooie duinpad
richting Meijendel. Je moet soms wel oppas-
sen voor wielrenners en bulten, en de “Berg”
is voor de kinderen een hele horde, maar het
prachtige landschap vergoedt dat alles ruim-
schoots. Er zijn nu plannen om nog een fiets-
pad aan te leggen. Of het er van komt is een
tweede. Ter informatie in ieder geval wat
achtergronden.

Huidige plan
Liefhebbers van wandelen in de duinen
kennen de route: langs TNO complex en
verzetsmonument, door bossen en open
duin naar het Beukenlaantje, dan over ver-
harde paden richting Meijendel. Een mooie
stille wandeling. Er zijn nu plannen om hier
een verhard fietspad aan te leggen dat maar
voor een klein gedeelte samenvalt met het
bestaande wandelpad. Voor bewoners van
Benoorden/Bezuidenhout en Mariahoeve
zou dit een aantrekkelijke alternatief zijn
voor een tochtje naar Meijendel. Scheve-
ningers zou het de mogelijkheid geven om
een “rondje duinen” te fietsen.

Wie zit er achter?
De overheid heeft zich de taak opgelegd
om te voorzien in voldoende gelegenheid
voor recreatie in de natuur. Dit plan is daar

een onderdeel van.
Er zijn al jaren gele-
den voorstellen in-
gediend, waarbij
ook gekeken is naar
mogelijkheden om
dan het autoverkeer
naar Meijendel sterk
te verminderen.
Toen dat niet haal-
baar bleek, zijn de
plannen een tijd de
la in verdwenen. Na
hernieuwde studie,
en na overleg met
een groot aantal or-
ganisaties (van
ANWB tot “Vereni-
ging Te Voet”, van
“Erepeloton Waals-
dorp” tot “Vogel-
werkgroep Meijen-
del”) is het plan nu
opnieuw voorge-
legd. 

Hoorzitting en 
discussie
Op 14 oktober werd
een hoorzitting ge-

houden
in de prachtige raadzaal van
het gemeentehuis van Wasse-
naar. Voorstanders konden
daar uitleggen dat de plannen
voldoen aan nationale en Euro-
pese eisen (zoals de “Habitat
Richtlijn”) en dat de voordelen
van het fietspad de nadelen
zouden overtreffen. Tegen-
standers konden hun hart luch-
ten over het in hun ogen on-
voldoende onderzoek, en over
het gebrek aan een gecoördi-
neerde aanpak van de bescher-
ming van de natuur in het ge-
hele gebied. Dat laatste slaat
vooral op het onbelemmerde
autoverkeer vanaf Wassenaar
richting Meijendel. 

Wat zijn de voor- en nadelen?
De milieudeskundige Verte-
gaal, één van de panelleden,
noemde een steekhoudend
voordeel van zo’n fietspad:
door mensen te stimuleren om

de natuur te bezoeken, vergroot je de kans
dat ze de natuur echt leren waarderen. Ze
zullen dan eerder achter maatregelen staan
om die natuur te beschermen. Het nadeel
van het fietspad is dat de natuur enigszins
wordt aangetast, al kun je over de grootte
van die aantasting twisten. Het is wel aan-
nemelijk dat de route voor wandelaars wat
minder rustig zal worden dan hij nu is.

Hoe verder?
Gedeputeerde Staten Zuid Holland en de
gemeente Wassenaar moeten een aantal
openbare procedures volgen voor de aan-
legvergunning. Die kunnen op z’n vroegst
eind 2005 rond zijn. De aanleg zou dan be-
ginnen na het broedseizoen 2006, en het
fietspad zou in het voorjaar van 2007 open-
gesteld kunnen worden. Het zal een inte-
ressante discussie worden, omdat in dit ge-
val zowel vóór- als tegenstanders liefheb-
bers van de natuur zijn!

Jan van Pesch
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“RONDJE DUINEN”; NIEUW FIETSPAD NAAR MEIJENDEL?



Als u binnenkort naar de bou-
levard gaat of een strandwan-
deling gaat maken, blijf dan
even stilstaan bij het huis aan
de Gevers Deynootweg, num-
mer 155. Een wit gekalkt huis,
vrijstaand, met blauw geverfde
kozijnen en – volgens het inge-
metselde naambord, compleet
met jaartal en zeemeeuw – lui-
sterend naar de naam ‘Noord-
zee’. Wacht niet te lang, want
nu staat het er nog. Het staat
op de nominatie om gesloopt
te worden.

Veel van het huis is niet bekend. In 1917
werd het gebouwd. Een uniek huis, zoals er
maar heel weinig zijn langs de Nederlandse

kust. De architect van het huis heeft zich
geheel laten leiden door de omringende
duinen en de nabije Noordzee, met al haar
onheilspellende weersomstandigheden. De
dakgoten zijn zodanig geplaatst, dat de
wind er geen vat op kan krijgen. De voor-
deur staat van het Zuid Westen af, om de
beukende stormwinden zoveel als mogelijk
te ontwijken. Het huis verkeert geheel in de
originele staat. Een oude balkenvloer, hou-
ten raamsponningen en een duintop die let-

terlijk tegen het huis aan staat. Het is zeer
waarschijnlijk dat er vroeger luiken voor de
ramen zaten. Glazen ruiten waren vroeger
erg kostbaar en moesten beschermd wor-
den tegen storm en hagel. De luiken zijn nu
weg. Het huis is geheel onderhoudsvrij en
heeft altijd vrij gestaan in de duinen. 
Tot voor kort werd het huis liefdevol be-
woond door ene mevrouw Schreuder. Het
verhaal gaat, dat zij als jong meisje dikwijls
met haar familie naar zee ging en het huis
genaamd ‘Noordzee’ zo prachtig vond dat
ze tegenover haar ouders altijd steevast be-
weerde: later, als ik groot ben, ga ik wonen
in dat witte huis met die blauwe kozijnen.
Alsof ze in de toekomst kon kijken, want ja-
renlang was dit huis haar thuis geweest tot
zij er enige tijd geleden overleed. 

Nu is het huis verkocht. En de nieuwe eige-
naar heeft een bouwtekening voorgelegd
aan de Gemeente. Een bouwtekening die
door de buurtbewoners niet bepaald en-
thousiast is ontvangen, getuige de hiernaast
geplaatste ingezonden brief.

Marit Berssenbrugge

Aan:
College van Burgemeester en Wethou-
ders, Den Haag
Bestuur Museum Scheveningen
Stadsdeelkantoor Scheveningen
Bewonersvereniging Noordelijk Scheve-
ningen

Vorige maand is bij de Gemeente een
nieuwbouwplan ingediend, als vervanging
van het pand: Gevers Deynootweg 155 te
Scheveningen.

Het betreft hier een bijzonder en monu-
mentaal pand, gerelateerd aan typisch
duinarchitectuur, gebouwd in 1917. Het ty-
pische huis is het laatste (zo u wilt: het eer-
ste) pand/woonhuis waar Scheveningen-
Bad aan de duinen grenst. Het is door de
vorige eigenaar altijd in originele staat ge-
houden.

Ten aanzien van dit noordelijkste hoekje van
Scheveningen-Bad, willen de omwonenden
nu reeds bezwaar aantekenen tegen plan-
nen om dit karakterestieke gebouwtje te
slopen en te vervangen door een modern
betonblok, volumineuzer en hoger gepland,
dan het bestaande gebouw. 

Het huidige pand is weliswaar geen monu-
ment, maar heeft als eerste pand aan de
duinen wel een bijzondere waarde. Het is
evenals het tegenovergelegen pand een
markant gebouw. Het huidige pand past
geheel in het karakteristieke straatbeeld ter
plaatse.
De plannen voor de nieuwe bouw laten
zien dat de bouwstijl volledig afwijkt van de
huidige. Op geen enkele wijze is aansluiting
met de bestaande vormgeving te ontdek-
ken. Aan weerszijden van de Alkmaarse-
straat, inclusief de hoekpanden van de Ge-
vers Deynootweg zijn in de huidige situatie
zadeldaken als kapvorm toegepast. Het
nieuwe plan echter laat een kubistische
bouwstijl met (hogere) platte daken zien.
Deze bouwstijl vinden wij absoluut niet pas-
sen in het huidige straatbeeld.
Wij pleiten dan ook voor behoud van dit be-
kende en karaktervolle ‘visitekaartje’van
Scheveningen Bad.

De Buurtbewoners
(Naam en adres contactpersoon 

zijn bekend bij de redactie)
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UNIEKE VORM ARCHITECTUUR VERDWIJNT?
I N G E Z O N D E N  B R I E F

Maquette van de geplande nieuwbouw.
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Badhuisweg 234
2597 JS Den Haag

t 070 350 70 50
f 070 354 19 43

e-mail info@estata.nl

. . . . for the personal touch

Marceline Strumphler
(Verkoop/Koop)

www.estata.nl

Verkoop

Koop

Taxaties

Huur

Verhuur

Vastgoedmanagement

Living

Eeke Crabbendam
(Huur/Verhuur)
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Bij een groot onderzoek, gedaan door prof. dr. Paul
Schnabel van het Sociaal Cultureel Planbureau, komt
naar voren dat ongeveer tachtig procent van de bevolking
tevreden en zelfs buitengewoon tevreden is met hun le-
ven. Doch hun grote wens is buiten te kunnen wonen in
het groen, een tuin te hebben en een garage aan huis.

Jacqueline was op zo’n begeerde plek. Op bezoek.
Drie maanden geleden verhuisden dierbare familiemen-
sen naar het, voor haar begrip, verwegliggende Friesland. 
Ze vonden daar een mooie comfortabele woning midden
in het groen van gras en grove struiken.
Jacqueline stond op een steenworp afstand van hun huis. 
In stilstaand water van een lieflijk vennetje dreven zeven
grote plompeblaren. Daar schuin tussendoor zwommen
vier friese eendjes, vier banen achter zich latend. 
Een symbool kreeg gestalte.

Het huis was gebouwd tussen een bos met bramenstrui-
ken en een doodlopende weg. In de wijde verte leek nog
zoveel ruimte te zijn. Er was geen wind en een gelaten-
heid aan rust heerste over het platte land. Het was alsof
Jacqueline achter haar een dennennaald hoorde vallen.

Het natuurgebied lag een eind buiten Heerenveen. Een
dorp dat zich ontwikkeld heeft tot een flinke plaats. In het
centrum stonden huisjes nog genoeglijk tegen elkaar
aangeleund in een smal straatje. Een aanblik uit de jaren
vijftig.

Die jaren vijftig, zo gaat het Sociaal Cultureel Planbureau
verder, worden genoemd als wensbeeld, omdat in die pe-
riode iedereen elkaar kende. En men bovendien veel voor
elkaar overhad.
De mensen missen de gezelligheid uit die tijd. Zelfs de ge-
neratie die deze periode helemaal niet heeft meegemaakt.

Maar, er over nadenkend, die gezellige tijd was ook een
sobere tijd, die nog nasudderde van een oorlog en een

vijfjarige bezetting. Die twee begrippen hoorden blijk-
baar bij elkaar. De mensen waren op elkaar aangewezen.
De zwart/wit televisie kwam net van de grond en kwam
sporadisch voor. Mobile telefoons waren er niet.
Geen supermarkten. Geen computers.
Weinig huizen. Inwoning.
Geen afwasmachines en nog zoveel meer niet.

Dat was toen, en nu is Jacqueline blij dat ze in een ge-
deelte van een grote stad woont waar nog een stukje
buurtschap bestaat. Het is een deel van Scheveningen,
waar het wijkblad ‘Scheveningen-Badgazet’ wordt rond-
gedeeld.
Waar elke donderdag een marktdag is.
Waar twee gezellige winkelstraten zijn, de Stevin- en de
Gentsestraat en waar de bakker, de slager en de groente-
man nog hun waar aan kunnen bieden en hun winkels
een ontmoetingsplaats bieden voor een weerzienspraatje,
of om een nieuwtje door te geven tijdens de boodschap-
pen.

Er zijn Scheveningers die uit noodzaak zich ergens an-
ders in het land moeten vestigen, maar na jaren keren ze
weer terug naar hun vertrouwde plek in Scheveningen.

Het is hier nog niet zo slecht in een welvarend land.
Politici spreken al dat Nederland een verwende natie ge-
worden is. 
En als een land welvarend is geworden gaan de inwoners
zich minder aardig gedragen.
Er treedt dan, las Jacqueline in het Algemeen Dagblad,
een verharding op in de maatschappij. 
Het taalgebruik wordt groffer. 
Er komt vervuiling, scheldpartijen en uiteindelijk onvei-
ligheid.

Na deze onheilsboodschap kreeg Jacqueline tot haar
vreugde een opbeurend woord van een Soefieleraar onder
de ogen.
Wil je je gelukkig voelen: 
Wees dan dankbaar voor het verleden, 
tevreden met het heden en optimistisch voor de toe-
komst.

Een beetje opgelucht kreukte ze de krant met een zucht
bedachtzaam in de bestaande vouwen terug.

Jacqueline
Ans P.
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5Stuyver
Makelaardij o.g.

NVM

Van Hoytemastraat 82 - 2596 ET Den Haag
Tel.: 070-3247890

Stuyvmak@stuyver.nl - www.stuyver.nl

(VER)KOOP-(VER)HUUR-TAXATIES-BEHEER

GMW Advocaten

Javastraat 10-12

2585 AN  Den Haag

Tel.: [070] 361 50 48

Fax: [070] 361 54 00

E-mail: info@gmw.nl

Particulieren en Bedrijven

www.gmw.nl
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Faillissementen en Herstructurering

Huurrecht

Incasso

Intellectuele Eigendom en ICT

Ondernemingsrecht

Onroerend Goed- en Bouwrecht

Strafrecht

Echtscheidingsbemiddeling en Mediation

Echtscheiding en Familierecht

Distributie, Agenturen en Franchise

Contracten en Algemene Voorwaarden

Bestuursrecht

Arbeidsrecht

Ambtenarenrecht

Aansprakelijkheid
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Vindt u dat de overheid te ver
van de burgers afstaat? Of
denkt u dat u met eigen
ideeën toch altijd voor dichte
deuren komt te staan? Dan
had u op één van de avonden
van 15 of 16 november mis-
schien eens naar buurthuis
De Vonk moeten komen. U
had dan o.a. met burgemees-
ter Deetman kunnen praten,
en merken dat de tijden aan
het veranderen zijn.

Hoe het vroeger ging
De Gemeente Den Haag
heeft altijd plannen voor re-
novatie en nieuwbouw. De
vergunningen daarvoor
moeten openbare procedu-
res volgen om burgers in-
spraak te geven, en het recht
om eventueel bezwaar aan
te tekenen. De hoorzittingen
die daar bij horen, leveren
meestal voornamelijk kritiek
op van tegenstanders, of
tenminste verhitte discussies
tussen voor- en tegenstan-
ders. Het zijn vaak weinig voldoening ge-
vende bijeenkomsten. De tegenstanders
blijven vaak met een kater zitten als alles
toch gewoon doorgaat.

Een nieuwe aanpak
De Gemeente neemt nu initiatieven om de
bewoners al in een vroeg stadium te be-
trekken bij voorbereiding van grote werken.
Over het “Masterplan Scheveningen Kust-
strook” is bijvoorbeeld al veel overleg ge-
weest met bewoners(organisaties). Het nu
lopende initiatief “Den Haag van Morgen”
is iets dergelijks, maar is nóg meer gericht
op het stimuleren van ideeën uit de bevol-
king. Op drie plaatsen in de stad zijn telkens
twee avonden uitgetrokken om met bewo-
ners te praten over wat zij vinden en willen.
Er was telkens een soort panel bestaande uit
actieve bewoners of vertegenwoordigers
van organisaties. Ze kregen vragen van een
gespreksleid(st)er om het gesprek op gang
te krijgen, en reageerden dan op de vele
vragen en opmerkingen uit de zaal. De lei-
ding was in handen van TV presentatrice
Paula Udondek (Get the picture) die dat, als
getogen Haagse, met flair en overtuiging
deed.

Wat er besproken werd
Het is onmogelijk om alle discussies hier in
detail door te nemen. Maar er werd bij-
voorbeeld gesproken over onveiligheid
voor fietsers in de Badhuisstraat als er
vrachtauto’s op de weg staan, over straat-
toezichthouders, geluidsoverlast op de bou-
levard, over de wens van strandtenthouders
om dance party’s te organiseren (waar de
burgemeester tegen is), en over de wens
van de bewoners dat er éérst aan mensen
wordt gedacht, en dan pas aan beton en
steen.

Prijsvraag
Aan dit initiatief is ook een prijsvraag ge-
koppeld voor de beste ideeën van bewo-
ners. De beste 16 inzendingen krijgen een
prijs van € 1000. Tijdens de avonden kon-
den voorstellen ook toegelicht worden. Zo
waren er voorstellen voor “praatpalen” bij
tram of bushaltes (waardoor reizigers zich
vooral ’s avonds veiliger zouden voelen) en
voor het instellen van een “groene golf” bij
verkeerslichten om het verkeer vlotter en
veiliger te maken. En namens een werk-
groep uit het Belgisch Park stelde Erik van
der Linde voor om het Belgische Plein een

“face lift” te geven. Hier komen we in vol-
gende Gazetten zeker op terug!

Toekomstige initiatieven
Deze avonden werden via Den Haag TV di-
rect uitgezonden, en ook nog herhaald. Als
u dat gemist heeft is nu te laat. Maar der-
gelijke initiatieven vinden regelmatig plaats.
Via Den Haag TV of TV West, en via de
Scheveningse krant of www.residentie.net
kunt u op de hoogte blijven van toekom-
stige activiteiten. Misschien komt de over-
heid dan toch wat dichter bij u dan u had
gedacht.

Jan van Pesch

DEN HAAG VAN MORGEN

MORALES

Een verkeerde beslissing over de beveiliging
van de Boulevard tegen de zee kan ons
duur komen te staan. Tegen de plannen van
de Spaanse architect Morales heb ik drie be-
zwaren. 
In de eerste plaats wil hij een groot deel van
de Boulevard afsluiten voor auto’s. Hoewel
ik geen groot voorstander van auto’s ben,
vind ik dit asociaal. De doorsnee Hagenaar
moet het strand gemakkelijk kunnen berei-
ken en - met behulp van parkeerstroken
langs de weg en hier en daar een parkeer-
terrein - gemakkelijk kunnen parkeren. 
In de tweede plaats wil Morales het surf-
strand opofferen aan een “verkeerslus”.
Zonde, niet doen. Laat de surfers op hun
oude stek. 
Mijn derde bezwaar betreft de geplande
verhoging als beveiliging tegen de zee. La-
ten we eenvoudig beginnen met een be-
tonnen muurtje langs de rand van de Bou-
levard. Als over twintig jaar blijkt dat de zee-
spiegel sneller stijgt dan verwacht, kunnen
we de hele Boulevard ophogen. Als we ten-
minste niet voor die tijd ons geld “in het
water” hebben gegooid! De tijd van opleu-
ken van de Boulevard is voorbij. Vanaf nu
moeten we ons voorbereiden op de toe-
komstige superstormen. Daarom moeten
we economisch gebruik maken van de be-
perkte financiële middelen.

J.C. Siemelink

I N G E Z O N D E N  B R I E F

In het panel zat ook Axel Rosendahl Huber, voorzitter van de Bewonersvereniging

Noordelijk Scheveningen.
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Nelisse Makelaars o.g.

Statenlaan 128
2582 GW Den Haag
Telefoon 070-350 14 00*
Telefax   070-350 66 86

Woningen

Kantoren

Winkels

Taxaties en advies

Beheer

makelaars

N E SL I S E

FIGUURCORRECTIE
met Endermologie -”HIJ & ZIJ”

CELLUCARE
Katinka Broekens

070 - 328 15 33

Adelheidstraat 59-b 
Den Haag

www.cellucare.nl

Uitermate geschikt voor:

• Cellulite behandeling
• overgewicht - vetrolletjes
• Liposculpure op natuurlijke wijze
• Preventie van striae

• Zeer goede resultaten
• Ontspannend en energie gevend
• Inmiddels in heel Nederland bekend

dé beddenspeciaalzaak 

van Scheveningen en omstreken

Komt u eens kijken in een van onze
winkels; de 550m2 grote showroom
met kelderverdieping in de Stevin-
straat 154-164
Scheveningen, 070 354 76 04

of aan de altijd sfeervolle 
Frederik Hendriklaan 119e

Den Haag, 070 354 28 11

Willem Maasland
het Timmer & Onderhoudsbedrijf

van Scheveningen

• ramen - deuren - kozijnen
• badkamers - keukens

0653796475 / 0703225292

• woningbeveiliging zoals secustrips
driepuntssluitingen - dievenklauwen etc.

• vrijblijvende prijsopgave

De beste keuze voor uw woning



Al enkele maanden wordt de riolering van
het Belgisch Park onder handen genomen.
Dat is goed merkbaar aan de opengebroken
straten. Hoewel de gemeente zijn best doet
om de overlast te beperken door gefaseerd de
straten aan te pakken, is het al geruime tijd
behoorlijk rommelig in de buurt.

Overlast is blijkbaar bij zulke ingrijpende
openbare werken niet helemaal te vermij-
den. Vele bewoners  zullen dan ook opge-
lucht geweest zijn toen ze niet meer om
hoefden te rijden om thuis te kunnen ko-
men en hun auto weer gewoon voor de
deur konden zetten. 
Vanuit het belang van de winkeliers knelt
daar de schoen toch wel een beetje. 
De parkeergelegenheid in de buurt was al
niet geweldig, maar is de afgelopen maan-
den rampzalig geweest voor de onderne-
mers. Door de beperkte parkeergelegen-

heid werden de parkeerplekken in de win-
kelstraten ook meer gebruikt.  Voorlopig zal
daar, door de straten die nog aan beurt ko-
men, niet veel verbetering in optreden. 

Veel klanten van de winkels in het Belgisch
Park komen met de auto een boodschap
doen, maar de meeste mensen rijden door
als ze na twee of drie rondjes te hebben ge-
reden nog steeds hun auto niet kwijt kun-
nen. Vooral de werkzaamheden aan de
Gentsestraat hebben de afgelopen weken
behoorlijk voor overlast gezorgd. Winkels
waren slecht bereikbaar, en het was aan-
zienlijk drukker zo niet chaotisch door het
rondenrijden en krampachtig zoeken naar
een plekje. 
Ook viel mij op dat de schroom wegviel om
dubbel te parkeren en te gaan staan op
plaatsen die de verkeersveiligheid in gevaar
bracht. De parkeerwachters moeten hun
handen vol hebben gehad. Het moge dui-
delijk zijn dat één en ander niet bevorderlijk

is voor de stemming. Ik zou daarom hierbij
een beroep willen doen op de medewerking
van de bewoners van de straten die de ko-
mende maanden worden opengebroken,
om hun auto zo min mogelijk in de winkel-
gedeeltes van de Gentsestraat en Stevin-
straat te parkeren.

We gaan de kerstperiode tegemoet en zoals
iedereen heeft kunnen zien hangt de ver-
lichting weer in de winkelstraten. Ook Sin-
terklaas hebben we weer mogen verwelko-
men. Veel dank voor de vrijwilligers die dat
dit jaar mogelijk hebben gemaakt. Er zijn
ook enkele enthousiaste ondernemers aan
de slag gegaan met het idee om een kerst-
markt te organiseren op het plein voor Al-
bert Heijn. Hoe dat er precies uit zal gaan
zien zal nog bekend worden gemaakt. Ik
vind het een fantastisch initiatief en hoop
dan ook dat de opkomst groot zal zijn.

Theo van der Werf
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WEGWERKZAAMHEDEN

W I N K E L I E R S V E R E N I G I N G

Maandagmiddag 15
november was de
spetterende afslui-
ting van ‘Operatie
Schoenendoos’ op
basisschool De Ku-
bus in het Renbaan-
kwartier. ’Operatie
Schoenendoos’ is
een landelijke na-
jaarsactie, gecoördi-
neerd door Stichting
Edukans, waarbij
kinderen in Neder-
land een schoenen-
doos vullen met
schoolspullen, speel-
goed en verzorgings-
producten voor kin-
deren in arme landen.

De leerlingen van De Kubus zongen die dag
met elkaar de schoenendoosliederen, er
werd een toepasselijk gedicht voorgedra-
gen, een toespraak werd gehouden en de
laatste doos werd symbolisch gevuld door
leerlingen uit elke groep. Alle kinderen van
De Kubus versierden hun dozen op school
tijdens de handarbeidles, waarna de kunst-
werken mee naar huis gingen om gevuld te

worden. Ook in de lessen werd er aandacht
besteed aan de problematiek van de derde
wereld. 

Er kwamen 149 gevulde dozen terug en
ruim € 450 voor de verzendkosten. De ou-
derraad, die initiatiefnemer is, brengt de do-
zen naar een verzamelpunt waarna ze ver-
scheept worden naar o.a. Moldavië, Oe-
ganda en Pakistan. Al met al een geslaagde,
leerzame en leuke actie!

OPERATIE SCHOENENDOOS OP BASISSCHOOL DE KUBUS

Juffrouw Manuela draagt het schoenendozen gedicht voor.
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Voor profesionele hulp en deskundige thuisverpleging, 

afgestemd op uw persoonlijke wensen en style kunt u altijd

terecht bij Bureau Klasse-Zorg, h t bureau voor thuiszorg 

in het Belgisch Park e.o.

VOOR BESTELLINGEN BELT U
070-354 17 46
06-25123333

STEVINSTRAAT 126 A
2587 ER  DEN HAAG

070-354 17 46

BEZORGT GRATIS 
BIJ U THUIS

NIET MEER SJOUWEN MET
GROTE ZWARE 

ZAKKEN!!

GEWOON 
EVEN BELLEN 

EN HET WORDT BIJ U 
AAN DE DEUR 

BEZORGD

OOK PROFITEERT U BIJ ONS MEE MET DE BALENPAS
NA AANKOOP VAN DE 10e BAAL VOER KRIJGT U DE 11e GRATIS

ALLEEN BIJ AANKOOP VAN DE MERKEN: EUKANUBA , R.C CROC SELECTION, PROPLAN, 
CANEX, PRINS, NUTROCHOISE,TECHNICAL - 15 KG. VERPAKKINGEN 

Word lid van de Wijkvereniging 
Belgisch Park, Westbroekpark en 

Scheveningen-Noord

De contributie van de Wijkvereniging 
bedraagt € 7 per jaar.

U kunt zich aanmelden als lid: door € 7,– over te maken
op giro 544261 t.n.v. Wijkvereniging Belgisch Park enz.

Wilt u meer informatie, bel dan met de Wijkwinkel op
maandag tot 15.00 u. of donderdag tot 17.00 u. 

Tel. 354 10 81
Wijkwinkel: Gentsestraat 22A - 2587 HT  Scheveningen



1 Jaarkrant (1+1)
2 Opgeblazen dansfeest (3)
3 Roemrucht jaarafsluiter (3)
4 Kruidenier waar je dennenbo-

men koopt (4)
5 Topversiering voor een gulden

(4)
6 Komt brandend uit de boog (7)
7 Heerlijker, maar niet meer onder

ons (7)
8 Nogal ontstemd in een voeder-

bak liggend (7)
9 Hoge en zwakalcoholische pries-

ter (8)
10 Vruchtomslag (9)
11 Kerstkleur waar velen van dro-

men 9)
12 Zo’n toegankelijk vuurtje is goud

waard (9)
13 Familie van kaneelstok en zout-

korrel (9)
14 Knallende bedreiging voor

schoenen (10)
15 Kruisingen van waterhoofden en

een vetkoppen (10)
16 Gekostumeerd feest voor de

kleintjes (11)
17 Wat (3) was, maar dan op z’n

Frans (12)
18 Albert + Willem II + Lodewijk IX (12)
19 Jaarlijkse zelfverplichtingen (5+10)
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BADCRYPTO nr. 7

20 Het Westen aanduiden (5+3+3+6)
21 Opgewonden vrouwen die (niet) achter het aanrecht horen (8+12)

35 28

4 36 14

K 36 3

42 38 35 13

38 30 2 K
11 32 32 37 38 6 14

23 36 5 15 21 26 39

K 13 10 4 4 10 25

4 30 42 42 16 17 40 38

35 38 38 22 5 20 14 36 38

42 27 1 1 32 33 33 10 43

40 38 24 29 17 35 35 39 28

38 12 38 12 37 27 9 9 18

11 41 31 43 23 19 24 K 24 39

8 5 15 12 4 41 14 14 31 29

38 36 K 34 2 42 36 11 41 29 28

16 9 3 20 22 39 26 27 16 30 26 39

28 13 10 1 K 40 27 30 27 21 12 29

21 41 26 28 1 11 8 8 37 29 31 7 31 29 42

33 6 23 22 29 32 30 18 17 2 43 19 19 42 18 22 27

25 15 5 5 31 29 28 22 K 24 32 K 26 27 7 31 15 28 2 27

1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 10 , 11 12 13 14 15 16 17 18 , 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 38 39 40 41 42 43 !

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Vanwege de Kersttijd krijgt u de letters K cadeau! Voor de oplos-
sing hoeft u alleen de gevonden wens in te sturen. Onder de
goede inzenders wordt een tegoedbon verloot. 

De laatste 4 keer heeft bakkerij Driessen die beschikbaar gesteld;
bedankt Fred, de winnaars waren zeer tevreden! 

Dit keer wordt de prijs beschikbaar gesteld door Bloemenhuis
George, Gentsestraat 40. 

Oplossingen uiterlijk 15 januari 2005 sturen naar: Leuvense-
straat 81, 2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl.

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 6 uit de Gazet nr. 168.

Horizontaal: 1.Fan; 3.Panorama Mesdag; 8.Nieuwe Badkapel;
9.Klein Zwitserland; 10.ABN; 13.Madurodam; 15.Muisje; 17.Reg-
ina Maris; 19.Tien; 20.Flap; 21.Zware jongen; 22.Tralie.

Verticaal: 1.Fortuin; 2.Gemaakt; 4.Aanslag; 5.Meeuwenhof;
6.Sokken; 7.Appel; 11.Pathé; 12.Mayday; 14.Wisselgeld;
15.Misthoorn; 16.Knapzak; 18.Gul.

De winnaar/winnares was de heer E. van Dalen, Stevinstraat 243.
Gefeliciteerd!
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ZORG EN WONEN
IN OLDESLO OF
AELBRECHT VAN
BEIJEREN

Stichting Zorggroep Oldael is ontstaan 

uit de fusie tussen de zorginstellingen voor ou-

deren Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren.

In de lommerrijke omgeving van Duttendel en het

Benoordenhout bieden wij u als particulier of 

bewoner met een indicatie een unieke combinatie

van beschermd wonen met zorg.

Tevens heeft de Stichting de beschikking over een

aantal aanleunwoningen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met mevr. J. van der Hout, bewonersconsulente 

van Oldeslo - tel. 070 352 10 41 of met

mevr. M. de Graaf, bewonersconsulente van 

Aelbrecht van Beijeren - tel. 070 324 52 97.

U kunt ook onze brochure opvragen of 

onze website bezoeken: WWW.OLDAEL.NL

Maurits de Brauwweg 18   
2597 KE  Den Haag

Eigen reparatie-ateliers voor:

GOUD EN ZILVER
EN HORLOGES

BADHUISSTRAAT / HOEK HEEMRAADSTRAAT 251
2586 SW  SCHEVENINGEN

TEL. 070 -  3061192

JUWELIER

DAGELIJKSE
HUISWERKCURSUS

�3589930
www.afterscool.nl / info@afterscool.nl

vakkundige begeleiding, individuele
aandacht en een prettige sfeer

Pansierstraat 19
2584 EG Den Haag (Scheveningen)

nabij het Westbroekpark/Nieuwe Duinweg
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STADSDEELKANTOOR, 
Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel. 353.56 00
Klachtenlijn Gemeente tel. 353 30 00

KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST  tel. 353 67 77

WIJKBUS SCHEVENINGEN  tel. 338 54 95

CENTRAAL MELDPUNT TIJDELIJKE VERZORGING 
Oldeslo, tel. 3521041

OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN 
Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn, 
tel. 350 06 94, op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur

WARME MAALTIJDEN
in verzorgingstehuizen Deo Gratias, tel. 50.30 31 en Oldeslo, tel. 352 10 41

OUDER- EN KINDCENTRUM SCHEVENINGEN, 
Harstenhoekstr 29b, tel. 358 88 81

DIENSTENWINKEL  Werkzaamheden in en om het huis, tel. 383 39 81

SOS HULP tel. 345 45 00

DUIN APOTHEEK  mevr. T. Vlietstra, Stevinstraat 203, tel 355 18 66
dienstdoende apotheken 345 10 00

DOKTERSNACHTDIENST  Tel. 346 96 69

ARTSEN
E. von Asmuth en mevr. J. Korte (regulier en/of antroposofisch), 
Stevinstraat 240, tel. 350 78 82
H.C. Baak, Stevinstraat 66, tel. 355 50 00
mevr. C. Heitkamp - v.d. Dungen/mevr. P. van den Berg, (regulier en/of
antroposofisch), Gentsestraat 111, tel. 352 22 50
R.J.D.de Groot, Kapelweg 2, tel. 355 41 19
W.Libeton, Badhuisweg 12a, tel. 355 65 64

TANDARTSENDIENST  (spoedgevallen avond- en weekend) tel. 311 03 05

TANDARTSEN
G.B.v.d.Berkhof, Luiksestraat 24, tel. 355 17 67
P.R.J.M. Berssenbrugge, Renbaanstraat 73-75, tel. 355 81 64
P.P.L.Crefcoeur, P.M. Crefcoeur-v.d. Bussche, Luiksestraat 15, tel. 354 30 57
Mevr. H.E.A.Kamminga-Bredero, Nieuwe Parklaan 7, tel. 355 56 31
R. Maijer, orthodontist, B.E. Becking, tandarts, Gentsestraat 30, tel. 322 38 67
J. Kool, Badhuiskade 7, tel. 355 81 71
J.H.B. Verbeek, Stevinstraat 191, tel. 355 64 55

DIERENARTS
F.A. Knaake, I.M. de Maesschalck, Namensestraat/hoek Stevinstraat, 
tel. 355 55 31

DIERENAMBULANCE 
Den Haag, Tel. 328 28 28, 
De Wijs,  tel. 366 09 09

WIJKVERENIGING EN BEWONERSVERENIGING 
NOORDELIJK SCHEVENINGEN

Voorzitter drs. A. Rosendahl Huber (06 - 55 99 1808)
Secretaris drs. M. Kaastra-Prakke
Penningmeester ir. P.P.M. van der Zalm

Commissies
Groen voorzitter, ir. P.P.M. van der Zalm
Verkeer voorzitter, J.J. van Leeuwen
Evenementen voorzitter, ir. D. Leijnse
Kuststrook voorzitter, drs. A.J.B. Hubert
Ruimtelijke Ordening voorzitter, dr. H. Baert van Opstall

Wijkwinkel / Secretariaatsadres
Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel./fax 354 10 81
E-mail: bestuur@bns.myweb.nl , internet of website: bns.myweb.nl
Giro Bewonersvereniging (BNS) 6257688, Giro Wijkvereniging 544261 

Burenhulp: A. Postma, tel: 354 12 59

WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG

Voorzitter  drs. R.P. van der Helm (tel. 350 66 09)
Secretaris ir T. Ritzema (tel. 355 06 92)
Penningmeester mr C.S. Baas (tel. 352 26 43)
E-mail: duttendel-wittebrug@hetnet.nl

Burenhulp Duttendel en Wittebrug: N. Boots, tel: 352 08 50

VASTE AKTIVITEITEN WIJKWINKEL

Maandag 9.00 -  14.00 secretariaat geopend

Dinsdag 9.00 -  14.00 secretariaat geopend
9.15 - 9.45 trombosedienst

10.00 - 12.00 inloop koffieochtend

Donderdag 9.00 - 17.00 secretariaat geopend
10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend

Vrijdag 9.00 -  13.00 secretariaat geopend

WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN
Telefoonnummer: 070-424 50 40

Verzorgingsgebied Zeefront / Boulevard
Wijkagent Karel Walther

Verzorgingsgebied Belgisch Park / Duttendel
Wijkagent Eric Heemskerk en Ruud Taal

Verzorgingsgebied Renbaankwartier / Wittebrug
Wijkagent Peter van den Burg
Wijksurveillant Anita Clemenkowff

Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel

S E R V I C E



G A Z E T J E S

Naam geb.jaar telefoon

Alexandra van Dreven ‘90 350 70 87 e.
Grace Patry ‘90 354 00 22 e. f. (s)
Coen Reule ‘90 350 23 55 e.
Batja Springer ‘90 358 65 58 x.
Carlijn v.d. Werf ‘90 352 20 39 (e.)
Nikki van Zunderd ‘90 0642168519 e. d. 
Renske van Beek (06-25470704) ‘89 365 23 39 e.
Sanse Bomhoff ‘89 358 56 97 e.
Noortje Folkers ‘89 06-51 32 68 29 e.
Laura Linaste (06-13577461) ‘89 355 69 16 e. (s.)
Santi van den Toorn ‘89 338 85 06
Romique van Wijnen ‘89 306 18 12
Sebastiaan Breukel ‘88 355 20 78 e.
Kirby Jopp (06-24431973) ‘88 306 33 24 e. d. (f.)
Emilie Keijzer (06-48440051) ‘88 358 50 11 e.
Lisanne Reule ‘88 350 23 55 e.
Lisanne Hoogerwerf ‘87 354 13 37 e.
Brigitte Keijzer ‘87 358 50 11 e.
Fiona Luzac (06-53160600) ‘87 358 50 20 e.
Loekie Blaisse '86 338 92 61 e.
Iris Dekker ‘86 354 10 19 e. d.
Arjan Dwarshuis ‘86 354 45 94 e.
Marileen Krom ‘86 06-45 94 20 69 e. d.
Suzanne Meijer ‘86 354 15 64 e.
Bart Nieuwstraten ‘86 351 47 72 e.
Irene Moed ‘85 355 51 82 e. d. f.
Dorothé Vogelesang ‘85 355 41 64 e. d. f.
Anouk Keijzer '84 358 50 11 e.
Floortje Vigeveno ‘84 355 75 37 e. x.
Sascha Hoogerwerf ‘83 354 13 37 e. f.
Shelly Linssen '83 351 45 05 e.f.
Eveline Vogelesang '83 355 41 64 e.
Suzanne Wigmans ‘83 06-47 67 16 63 e.
Karin Gris '78 355 81 38
Quirine Pronk (06-24550341) ‘75 3505409 e.
Paulien El Hajj ‘74 351 45 05 e. f. arab.
Yuliya Druzhinina ‘71 351 48 32 russisch

e : ook engelstalig - english spoken f : ook franstalig - parle français
d : ook duitstalig - spricht deutsch z :ook zweedstalig
s : ook spaanstalig - hablar español
x : alleen in het weekend + : niet in het weekend

Wijzigingen in deze lijst kunnen gemeld worden via het 
e-mailadres: bestuur@bns.myweb.nl of per telefoon op het antwoordappa-
raat van de Wijkwinkel tel. 354 10 81.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen kan geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze
namenlijst.
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B A B Y S I T T E R S

PIANOLESSEN
Dhr. R.A. Rakier; dipl. Kon. Conservatorium. Harstenhoekweg 135. Voor alle
leeftijden zowel voor beginners als vergevorderden. 
Inlichtingen: 354 02 94

WERELDWINKEL SCHEVENINGEN, STEVINSTRAAT 149
voor: originele cadeaus, een goede fles wijn, leuk speelgoed en prachtige sie-
raden. Maar ook voor: geurige wierook, heerlijke koffie, thee en chocolade.
Kortom voor al uw wensen!” 

De SPEELTUIN KAATJE MOSSEL aan de Harstenhoekstraat achter de Poort,
voor kinderen van 4 tot 10 jaar is van maandag tot en met zaterdag open
van 9 uur tot zonsondergang.

SCOUTING ST. JORISGROEP 5, BRUGSESTRAAT 49
Elke zaterdag voor jongens en meisjes van 5 1/2 tot 17 jaar. Kom ook eens
kijken! Inlichtingen : 354 24 44 of (355 63 42 op zaterdag)

WERELDMODEWINKEL
Sari Scheveningen, Stevinstraat 125
Voor originele cadeaus als zijden sjaals; kleden voor over tafel, bank of bed;
kussenhoezen; leren tassen en sarongs/pareo’s. Aanbieding: pashmina’s
70/30 cashmere/zijde van 66 voor 53 euro.

STUDIO HATHA-YOGA SCHEVENINGEN
Yoga is een systeem van persoonlijke groei – een levenslange reis – geen be-
stemming. Het helpt ons om gezond te blijven – houdt het lichaam jeugdig
– de geest helder. Yoga is niet prestatiegericht, Yoga vermindert de stress-ge-
voeligheid. Tel. 310 71 10 voor informatie

INNER FOCUS Praktijk v. Natuurlijke Geneeswijze & Emotionele Balans.
Voor angsten, depressies, spanningen, burn-out. Ook kinderen: faalangst,
overactief, dyslectie.
Natuurlijke middelen voor vermoeidheid, slapeloosheid, fibromyalgie, ME,
darm en gewrichtsklachten. Ook pulserend magneetveldtherapie. 070-
3387031. www.innerfocus.nl

De prijs voor Gazetjes bedraagt€ 9,– voor maximaal 35 woorden. 
Betaling en opgave van tekst in de wijkwinkel.

Nieuwe Gazetjes inleveren voor 4 februari 2005
in de wijkwinkel, Gentsestraat 22a

Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkel
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Voor werknemers van ambassades en internationale 

bedrijven bemiddelen wij in appartementen en 

woningen van hoge kwaliteit. Burger Van LeeuwenResi-

dential Housing heeft een reputatie opgebouwd dankzij

de makelaarsachtergrond, de persoonlijke benadering,

The key to your new home
de kennis van verschillende culturen en het hoge service-

niveau, zowel ten opzichte van verhuurder als huurder.

Kijk ook eens op www.bvl-residential.nl of neem contact

met ons op: Stevinstraat 157, 2587 ED  Den Haag (Sche-

veningen) Tel: 070 - 306 27 70


