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SAMEN LEVEN EN WERKEN 
IN SCHEVENINGEN – BAD

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek
gedaan naar verenigingen in Nederland. Steeds minder Ne-
derlanders zijn lid van een vereniging. Mensen die wel lid zijn,
blijken steeds minder bereid om vrijwilligerswerk te doen.

Bewoners
Voor bewoners van Scheveningen – Bad geldt dat niet. De Wijkvereniging groeit.
Nieuwe vrijwilligers melden zich aan, bijvoorbeeld voor de commissies “Ver-
keer”, “Groen” en “Ruimtelijke Ordening”. De Commissie die het jaarlijkse
Oranjefeest organiseert op het Belgische Plein, telt zelfs meer leden dan ooit!

Ondernemers
Niet alleen bewoners doen het goed in de wijk. Bewoners en ondernemers zet-
ten zich samen in voor de wijk. De Wijkvereniging organiseert jaarlijks een Oran-
jefeest met sponsoring van ondernemers. De Winkeliersvereniging organiseert
elk jaar een Zomerfeest voor de bewoners.

Bezoekers
In Scheveningen – Bad komen niet alleen bewoners en ondernemers maar ook
bezoekers. Denk maar aan het Concours Hippique en De Parade in het West-
broekpark en het Vuurwerk Festival op de Boulevard. Er komen 10 miljoen
bezoekers per jaar. Dat is evenveel als in Disneyland Parijs. Maar in Disneyland
wonen geen mensen, in Scheveningen wel. Bovendien gaat Disneyland ’s avonds
om 11 uur dicht. In Scheveningen begint het dan net.   

Ambtenaren
Een vierde groep mensen is belangrijk voor Scheveningen – Bad. Ambtenaren
van de gemeente Den Haag doen hun best om een goed evenwicht te vinden tus-
sen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat doen ze op het
Stadsdeelkantoor Scheveningen onder leiding van stadsdeelcoördinator Paul de
Kievit. In dit nummer leest u meer over hem.

Axel Rosendahl Huber

REDACTIONEEL
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IN MEMORIAM 

RAINER BREITBARTH

Op 23 december hebben we met veel
buurtgenoten afscheid van hem moeten
nemen: Rainer Breitbarth, onze “Koning
van Koninginnedag”. Hij kon kijken als
een oorwurm. Maar als je hem leerde
kende, dan prikte je daar snel doorheen.
Kinderen hadden er al helemaal geen
moeite mee: hij was immers de man die
tijdens het Oranjefeest zorgde voor al die
fantastische attracties. Uren konden ze
rondrijden in de Jan Plezier die Rainer ge-
regeld had! Ook de satékraam zou nooit
zo’n succes geworden zijn zonder zijn in-
zet en plezier. 

Op andere terreinen kwamen vooral zijn
kennis en doorzettingsvermogen tot hun
recht. Hij hoefde niet zo nodig in de
schijnwerpers te staan, maar deed gewoon
de dingen waar hij goed in was. Zo zette
hij zich bijvoorbeeld lange tijd in voor de
Willem de Zwijgerschool, in de medezeg-
genschapsraad, en vooral in de Bouwcom-
missie die de uitbreiding van het school-
gebouw voorbereidde. Hij onderhandelde
met aannemers om de beste materialen te
krijgen voor de laagste kosten, en hij hield
in 1994 de bouwactiviteiten vrijwel dage-
lijks in de gaten. Hij was de spil waarom
alles draaide. Dat het een succes werd
kunt u nog dagelijks zien.
We zullen hem missen. Hij was een man
uit één stuk, een buurtgenoot waar er
nooit genoeg van kunnen zijn.

Namens de redactie, JvP

Afgelopen zomer hebben er in onze wijk
minstens twee verschillende groepen jonge-
ren rondgehangen. Dit zou op zich geen 
probleem hoeven te zijn, ware het niet dat
deze jongeren behalve hangen ook lawaai
maken en vernielingen plegen.

De meeste overlast werd in 2004 veroor-
zaakt door een groep van vele tientallen
jongelui rond zwembad De Blinkerd. Een
tweede, kleinere groep was (in)actief rond
het speeltuintje in de Nieuwe Scheveningse
Bosjes. Bij De Blinkerd werden, ter verho-
ging van de feestvreugde, op meerdere
avonden ruiten van het zwembad inge-
gooid. Bij het speeltuintje werd o.a. het ka-
bouterhuisje gesloopt.

De politie heeft blijkbaar niet voldoende
menskracht beschikbaar om hier effectief
tegen op te treden, maar heeft wel gepro-
beerd de situatie rond De Blinkerd structu-
reel op te lossen. 

Adequate keet
Daarom zijn na de zomer deze jongeren ge-
vraagd om over een oplossing te komen
praten. Op de eerste bijeenkomst waren
ongeveer 30 jongeren aanwezig, plus ver-
tegenwoordigers van het stadsdeelkantoor,
jongerenwerk en politie. En natuurlijk ook
iemand van uw onvolprezen bewonersver-
eniging, alsmede van het WOS (Wijkover-
leg Scheveningen). 

Inmiddels zijn er diverse bijeenkomsten ge-
weest en hebben de jongeren een aantal
leiders afgevaardigd dat de groep vertegen-
woordigt. Hun standpunt is (kort weerge-
geven): dat er voor hen helemaal niets te
doen is in de wijk, dat bij elkaar komen in
jeugdhonken of buurthuizen geen aan-
vaardbaar alternatief is, dat hun ouders
vroeger ook al rondhingen op dezelfde plek
en dat er vroeger een bouwsel op die plaats
heeft gestaan dat is afgebrand. 
Kortom, zij zouden willen beschikken over
een adequate keet op het ”Haringplein”,
een veldje langs de Haringkade.
Hiervan kan volgens de gemeente geen
sprake zijn. 

Polderen in de duinen
Wel is de overheid bereid om naar een op-
lossing te zoeken die ‘enig’ geld mag kos-
ten. Dit heeft vermoedelijk te maken met de
hoge kosten van regelmatige vervanging
van de ruiten. En met het feit dat keiharde
repressieve maatregelen tegen 70 vandalen
nog duurder zijn en ook geen garantie vor-
men voor een blijvende oplossing. Maar dit
terzijde.

Er wordt door de gemeente gestreefd naar
een oplossing die typerend is voor ons kik-
kerland. Hij maakt niemand gelukkig, kost
de gemeenschap geld en stelt de jongeren
niet echt tevreden. We zijn hier in deze
praatgroep met z’n allen duidelijk aan het
polderen in de duinen.

Uit dit brede overleg is een plan voortgeko-
men. Het bestuur van het stadsdeel Scheve-
ningen heeft vorig jaar november aan het
stadsbestuur aan het Spui gevraagd om nog
voor nieuwjaar een JOP (Jongeren Ont-
moetings Punt) te plaatsen op het Haring-
plein. Dit is een droevig makend afdak op
vier poten, waaronder alleen de allersterk-
sten van de groep beschutting kunnen vin-
den tegen de geselingen van de jaargetij-
den. Maar, het is beter dan niets, daar zijn
alle betrokkenen het over eens. Naast of in
de JOP is er ruimte voor een mededelingen-
bord en een weersbestendig voetbalspel.

De stand van zaken in februari 2005 is dat
dit voorstel door de gemeente is afgewezen
of in ieder geval met bezwaren en procedu-
res wordt begroet. Het gaat dus tijd kosten.
En nog meer overleg. Uw vertegenwoordi-
ger in dit overleg zal proberen wakker te
blijven om de bewonersbelangen te dienen
terwijl u rustig verder slaapt.

Voor de tweede groep hangjongeren zijn
geen initiatieven aangedragen. Wij wach-
ten het volgende hangseizoen nu af en roe-
pen ouders van hangrijpe teenagers uit het
Belgisch Park nu reeds op een oogje op hun
kroost te houden, in het bijzonder op
warme zomeravonden. 

D. Leijnse

PLAN VOOR OPVANG 
VAN HANGJONGEREN HANGT NOG



“Met Koninginnedag is het Belgischeplein
een vrolijke boel, maar de rest van de tijd 
is het toch vooral een saaie rotonde, en
troosteloos plein. Waarom zouden we niet
eens proberen om er wat fraaiers en
functionelers van te maken?”.

Met dit idee heeft Erik van de Linde, bewo-
ner van de Leuvensestraat, vorig jaar het
bestuur van de wijkvereniging benaderd.
Toen dit enthousiaste steun opleverde,
stelde Erik een werkgroep samen. De groep
heeft enige avonden gebrainstormd, an-
dere pleinen in de stad bekeken om ideeën
op te doen, en globale plannen gemaakt.
Tijdens één van de gemeentelijke voorlich-
tingsavonden over “Den Haag van mor-
gen” (zie de vorige Gazet) zijn die plannen
gepresenteerd. Wethouder Stolte re-
ageerde toen zo positief, dat de werkgroep
zich gesteund voelde om door te zetten.

Gezamenlijke wandeling
De eerste stappen zijn nu letterlijk gezet. Op
31 januari wandelden wethouder Stolte,
stadsdeelmanager mevr. Norbart en nog
drie gemeentelijke medewerkers, samen
met leden van de werkgroep, het bestuur
van de Bewonersvereniging en enkele voor-
zitters van wijkcommissies, naar het plein
om de situatie met eigen ogen te bekijken.
Vooraf waren in de wijkwinkel de globale

kondigd worden. Als u weer eens langs het
plein komt, bekijk het dan eens met deze
plannen in gedachten.
Als u nú al ideeën heeft, bel of mail dan naar
Erik van de Linde, Leuvensestraat 50, 
tel. 306 0914,  vandelinde@wanadoo.nl. 

Jan van Pesch
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plannen nogmaals gepresenteerd, en tijdens
de wandeling zijn die verder besproken. 

Wat de werkgroep voor ogen heeft
Het betonnen huisje in het midden, en de
warrige struiken eromheen, zijn ons een
doorn in het oog. Wat zou het mooi zijn als
dat midden vrijgemaakt kon worden voor
een fraai ornament (een beeld of fontein,
mooiere groenvoorziening, of wat dan
ook). En de lantaarnpalen passen natuurlijk
helemaal niet bij de Berlagepalen die al in
een aantal straten eromheen staan. Mis-
schien is het zelfs mogelijk om dergelijke pa-
len ook aan de binnenkant van de rotonde
te plaatsen, waardoor het plein ’s avonds
lichter en vriendelijker wordt. De bankjes
moeten nodig opgeknapt worden, mis-
schien willen we er meer. En de stoepen
kunnen vast wat minder saai, en ze mogen
ook wel wat toegankelijker worden voor
ouderen met rollators. Ideeën genoeg dus.

Hoe verder?
De gemeente gaat uitzoeken of het beton-
nen misbaksel in het midden, voor redelijke
kosten ondergronds kan. Als daar meer ze-
kerheid over is, zal de werkgroep een aan-
tal mogelijke invullingen van het plein uit-
werken en die met de buurtbewoners te be-
spreken. De bewoners van het plein zullen
natuurlijk een dikke vinger in de pap krijgen,
maar ook anderen kunnen hun meningen
geven. Via de Gazet zal een avond aange-

FACELIFT 
BELGISCHEPLEIN

“Inspectie van het betonnen misbaksel”

“Na afloop drinken Erik van de Linde en stadsdeel-

manager Norbart nog een kopje koffie, èn een

oranjebitter op de Koningin (die jarig was).”

RESERVEER NU 
VAST 20 APRIL 

Op woensdagavond 20 april wordt in de
wijkwinkel aan de Gentsestraat de Algemene
Ledenvergadering (ALV) gehouden van de
Wijk- en Bewonersvereniging Noordelijk
Scheveningen. 

Er staan dan belangrijke onderwerpen op 
de agenda, waarover uw mening wordt
gevraagd. Ook is er uitgebreid gelegenheid
om aan- en opmerkingen te maken over
zaken, die onze woon- en leefomgeving
betreffen en waarvoor u de aandacht van het
bestuur wil vragen. 

Meer informatie over de deze leden-
vergadering verschijnt in de volgende editie
van de Bad Gazet. Reserveer nu vast in uw
agenda: woensdagavond 20 april. 



De stadsdeelcoördinator doet wat de func-
tienaam al aangeeft: hij coördineert. Klinkt
simpel, maar dat lijkt maar zo.

Veel overleg
Paul is verantwoordelijk voor de afstem-
ming van alles wat het kantoor onder-
neemt, zodat medewerkers links van de
gang weten wat de collega’s rechts doen en
andersom. Om dat te bereiken is hij voor-
zitter van een groot aantal overlegorganen,
zowel binnen als buiten het kantoor. Hij ziet
zichzelf dan ook vooral als ‘procesbegelei-
der’. 

Hij praat met bewoners, winkeliers en ove-
rig bedrijfsleven en zorgt dat alle zaken die
ten behoeve van de wijkgemeenschap wor-
den bedacht op de juiste plek worden be-
handeld. En daar ook weer vandaan ko-
men.

Als voor je deur de bestrating voor de zo-
veelste keer wordt opgebroken, is het
stadsdeelkantoor de plek waar je daarover
precieze uitleg kunt krijgen. En gezien de
hoge score bij ‘Deskundigheid’ in de stads-
enquête gebeurt dat naar tevredenheid. 

Antenne
Om goed te kunnen coördineren moet je
met beide benen op de werkvloer staan,
een geweldige antenne hebben en van alle
dossiers wel wat afweten. Om die rol zo
goed mogelijk te kunnen vervullen loopt
Paul een onwaarschijnlijke hoeveelheid
wijkbijeenkomsten af. En praat, verwijst,
maakt afspraken en noteert. 

“Het is mijn werk”, zegt hij,”om voor de
gemeente relevante signalen op te pakken
en als je dat goed wilt doen, moet je zien en
gezien worden. Dat betekent veel ontmoe-
tingen in de wijk en natuurlijk gebeurt het
dan wel eens dat mensen teleurgesteld zijn
als ik hun problemen niet ter plekke kan op-
lossen. Ik ben nu eenmaal niet de baas van
iedereen. Maar ik kan ze vrijwel altijd op
weg helpen”.

Van alles wat
De verscheidenheid aan zaken, waarin zijn
begeleiding een rol speelt, is onwaarschijn-
lijk groot. Hij is voorzitter van het stadsdeel-
managementteam, waarin onder meer po-
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STADSDEELKANTOOR DOET HET GOED
PAUL DE KIEVIT BEWAAKT
AFSTEMMING VAN 
ALLE WERKZAAMHEDEN

Bezoekers van het stadsdeelkantoor
Scheveningen aan de Scheveningseweg
verlaten het gebouw in ruime meerderheid
als tevreden burger. Hoewel wachten nooit
leuk is en stoelen na verloop van tijd
natuurlijk allemaal hard en ongemakkelijk
worden, scoort de service van onze stads-
deelambtenaren beduidend hoger dan hun
collega’s in andere stadsgebieden. 

In de cijfers van de Stadsenquête 2004 is de
waardering van bezoekers onmiskenbaar.
Scheveningen scoort bij de onderwerpen
Wachtruimte, Wachttijd en Deskundigheid
Personeel ruim beter dan het gemiddelde.
Bij ‘Wachtruimte’ zelfs zeer veel beter (zie
tabel). 

De kwaliteit van de dienstverlening aan de
burger is voor de gemeente geen vrijblij-
vende prietpraat. Aan de hand van maan-
delijkse enquêtes worden aantal bezoekers
en wachttijden permanent bijgehouden en
geanalyseerd. 

Vooruitgeschoven post
Paul de Kievit, stadsdeelcoördinator in Sche-
veningen, mag graag op de fraaie score wij-
zen. Hij is niet de baas van het kantoor, maar
wordt als vooruitgeschoven post in de wijk-
gemeenschap wel op alles en nog wat aan-
gesproken. Het dienstbetoon is daarop geen
uitzondering, maar daar hoeft hij zich in
Scheveningen dus niet voor te schamen. 

Paul de Kievit, stadsdeelcoördinator Scheveningen

Tabel 5.3b: Percentage voldoende beoordeling bezoek per stadsdeelkantoor (in % bezoekers, richtinggevend)

Bereikbaar- Vindbaarheid Wachtruimte Wachttijd Vriendelijk- Deskundig- Afhandeling
heid balie heid heid person. vraag

2003 91% # 72% 70% 84% 85% 89%
2004 88% 93% 72% 67% 86% 84% 90%
SDK Centrum 0 0 0 - 0 0 0
SDK Loosduinen + 0 0 0 + 0 0
SDK Escamp 0 0 0 ++ + + 0
SDK Haagse Hout - - 0 + - - - - -
SDK Laak 0 0 - - + + +
SDK Scheveningen 0 0 +++ ++ 0 ++ 0
SDK Segbroek + 0 - - - 0 0 0 0
SdK Leidschenveen/Ypenburg - 0 - +++ 0 0 -

*) een plus/min wordt gegeven als een SDH 4 of 6% (afhankelijk van totaalresultaat) meer of minder positieve beoordeling krijgt als gemiddeld
# niet gevraagd



litie, brandweer, de dienst stadsontwikke-
ling en een woningbouwvereniging weke-
lijks informatie met elkaar uitwisselen. En
dan gaat het over van alles. Denk aan de
herinrichting van woon- en winkelstraten,
veiligheid, parkeren, evenementen, hang-
jongeren, aanvraag vergunningen en na-
tuurlijk: hondenpoep. 

Paul: “We doen ons best om ons werk voor
de bewoners zo toegankelijk mogelijk te
houden. Maar de angst om in het ambtelijk
domein de weg kwijt te raken is nog erg
groot. Daarom vind ik het ook niet erg als
bewoners mij af en toe vragen waar ze de
juiste informatie kunnen krijgen. Dat kan ie-
dere keer weer een hoop ergernis schelen”. 

De officiële plek voor meldingen over leef-
omgeving en milieu is overigens het Ge-
meentelijk Contact Centrum, tel. 353 3000.
Bewoners wordt aangeraden vooral dáár-
van gebruik te maken of het standaardfor-
mulier op de website van de gemeente Den
Haag (www.denhaag.nl) in te vullen. Over
het algemeen wordt binnen drie werkdagen
aandacht aan een melding besteed.  

Stadsdeelplan
De stadsdeelcoördinator volgt bij uitoefe-
ning van zijn functie het zogenaamde stads-
deelplan. Dat is een overzicht van alle pro-
jecten, die op basis van besluiten van de ge-
meenteraad in het stadsdeel worden
uitgevoerd. 

Het bevat een waslijst aan activiteiten, het
commentaar van alle insprekers en het ant-
woord daarop van de plannenmakers. Het
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zijn ruim 30 A4’tjes, maar als je die nauw-
keurig leest, is de verzorgingsstaat weer he-
lemaal terug. 

Tijdens de looptijd van het plan wordt ook
nog eens in een voortgangsrapportage
nauwkeurig vastgelegd wat van alle mooie
voornemens terecht is gekomen. Zonodig
worden dan vervolgacties ondernomen.

Voorbeelden uit het stadsdeelplan en de
voortgangsrapportage:

Overlast jongeren
Activiteiten: snel herstellen vernielingen,
snel opruimen vervuiling, opvang school-
verlaters, aanscherping toezicht politie.
Resultaat: aanpak begint vruchten af te
werpen, overlast verminderd.

Overlast boulevard
Activiteiten: optreden Parkeerbeheer, ge-
luidsmetingen, alcoholverbod, stimuleren
ondergrondse opslag bedrijfsafval.
Resultaat: Meer processen verbaal, minder
parkeerexcessen, meer geluidsklachten,
nog geen ondergrondse opslag.

Verbeteren speelmogelijkheden
Activiteiten: ontwerpen twee speelvoorzie-
ningen, waarvan één aan de Houtrustweg.
Resultaat: Voetbalkooi gerealiseerd. Be-
hoefte in Duinoord en Statenkwartier blijft
groot. Onderzoek naar locaties wordt
voortgezet.

Hondenpoep
Activiteiten: aanstelling van 50 extra con-
troleurs, waarvan zeven in Scheveningen.

Extra opruimbeurt in diverse buurten. Het
aanhouden van overtreders is overigens
geen eenvoudige opgaaf. Proces-verbaal
kan alleen worden opgemaakt bij heter-
daad. Daarom heeft het stadsdeelkantoor
in 2004 ook een honden- ansichtkaart ver-
vaardigd.  Hondenbezitters worden daarin
op ludieke wijze op hun opruimplicht ge-
wezen.

Het praatwerk moet dus wel ergens toe lei-
den. Zoniet dan geven deze situatieanalyses
haarscherp aan, dat aanvullend reparatie-
werk moet worden verricht. 

Overtuigingskracht
“Het boeiende van deze functie”, zegt
Paul,”is dat je plannenmakers op gebreken
in de uitvoering van hun ideeën kunt wij-
zen, maar formeel geen gezag hebt om bij-
stelling af te dwingen. Het succes van het
werk van een stadsdeelcoördinator is daar-
door vooral gebaseerd op overtuigings-
kracht. En dat bevalt me uitstekend”.

Rob den Heijer

PAUL DE KIEVIT
stadsdeelcoördinator

Paul de Kievit werkt sinds 1978 bij de ge-
meente Den Haag. Bij bekleedde diverse
functies bij het gemeentearchief, waar hij
belast was met de dienstverlening aan het
publiek en de daarbij behorende klantge-
richtheid.

Als archiefinspecteur was hij bij alle ge-
meentelijke diensten kind aan huis en ver-
wierf daardoor spelenderwijs inzicht en
overzicht van de werking van het ambtelijk
apparaat. Die eigenschappen komen hem
bij zijn werk als stadsdeelcoördinator goed
van pas. Hij vervult die functie nu twee jaar.

Paul is 49 jaar en woont in Scheveningen.

"We proberen zo 

transparant mogelijk

te werken"



Naast de gebruikelijke attracties komen er
dit jaar ook nieuwe: de skelterbaan, het
galgkegelspel en het beruchte spiraalsspel.

Reden genoeg om de vakantie (zoals het
woord al aangeeft: meivakantie!) ná Ko-
ninginnedag te plannen!! 

De Oranjefeestcommissie
Carolien Dirkzwager, Paulien Dirkzwager

Luc Maas, Thorwald Letzer
Voor vragen: carolien@nooyvanderkolff.nl

ties, taarten en koekjes bakken voor de ge-
bakkraam (want ook dit jaar moet deze
kraam weer gevuld worden met zelfgebak-
ken heerlijkheden!)
De afgelopen jaren regende het flink op Ko-
ninginnedag. Om financiële redenen kwam
de populaire, maar dure Clownsexpress te
vervallen. Deze willen we graag terug. Bin-
nenkort sturen we de buurtbewoners een
brief met de vraag of ze een donatie willen
geven. Dit moet wel, aangezien de bon-
nenverkoop op de dag zelf niet kostendek-
kend is.
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ORANJEFEEST 2005

Op 30 april staat het Belgisch Plein weer in
het teken van het traditionele Oranjefeest.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Dit
jaar willen we de bewoners rond het plein
nog meer bij het Oranjefeest betrekken. De
huidige vrijwilligers zijn al jaren actief; daar
zijn we erg blij mee en dat willen we graag
behouden! Maar we willen ook de jeugd
meer bij de attracties betrekken, zoals u vorig
jaar al bij de schminckkraam zag gebeuren. 

Waar hebben we jullie voor nodig? Kraam-
pjes bemannen, toezicht houden op attrac-

Wist u dat:
... KONINGIN BEATRIX OP 30 APRIL NAAR SCHEVENINGEN KOMT,

... ALLEEN ZIJ WEET OF HET BELGISCH PLEIN WORDT BEZOCHT,

... WIJ VOOR DE ZEKERHEID EEN EXTRA AANTREKKELIJK PROGRAMMA 

MAKEN,

... DEZE DAG IN HET TEKEN VAN ORANJE STAAT,

... DE KINDEROPTOCHT MET VEEL (ORANJE) TOETERS EN BELLEN 

GEPAARD GAAT,

... ER WEER VEEL, OOK NIEUWE, ATTRACTIES KOMEN,

... DAT DE MEIVAKANTIE 1 MEI BEGINT, ZODAT

... IEDEREEN OP 30 APRIL HET ORANJEFEEST KAN BEZOEKEN

... ER EEN GIROREKENING IS, SPECIAAL TEN BEHOEVE VAN HET 

ORANJEFEEST: GIRO 138270 T.N.V. ORANJEFEEST BELGISCH PARK

... WIJ UW BIJDRAGE MET BELANGSTELLING TEGEMOET ZIEN!!

... U DE KOMENDE TIJD UW BRIEVENBUS IN DE GATEN MOET HOUDEN,

... HET NIEUWE ORANJECOMMITTEE BESTAAT UIT 

JAN WILLEM REMPT, LUC MAAS, PAULIEN DIRKZWAGER,

CAROLIEN DIRKZWAGER,

... ZIJ OPEN STAAN VOOR UW SUGGESTIES, VIA DE WIJKWINKEL OF VIA

CAROLIEN@NOOYVANDERKOLFF.NL,

... VRIJWILLIGERS ALTIJD WELKOM ZIJN!!

SKELTEREN OP ORANJEFEEST
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Cees de Jager

SCHEVENINGEN
IS EEN KLEURIGE
LAPPENDEKEN

In het Haagse groengebied Reigersbergen,
aan de rand waarvan het omstreden automu-
seum moet komen, wordt een vlindertuin
ontwikkeld waaraan volgens een informatie-
bordje bij de ingang de ‘gemeente’ Haagse
Hout meewerkt. 

Daar is men kennelijk verder dan in Scheve-
ningen, waar al jaren vele inwoners en de Po-
litieke Partij Scheveningen streven naar zelf-
standigheid. Of is hier is sprake van een ver-
schrijving? Het zet je in elk geval wel aan het
denken.

Scheveningen zelfstandig! Natuurlijk, maar
welk Scheveningen? Want het stadsdeel is
een lappendeken, met stukjes die goed bij el-
kaar passen, maar geheel verschillend van
kleur zijn. De vele voorstanders van zelfstan-
digheid willen o zo graag mee beslissen over
wat er gebeurt in hun omgeving, maar veel
verder dan hun eigen besognes gaat hun be-

langstelling niet. Niet voor niets zijn er een
kleine tien, zich goed werende bewonersorga-
nisaties. Neem de manege in de Alkmaars-
estraat, de man in de straat in Scheveningen-
Dorp weet nauwelijks het bestaan daarvan,
laat staan dat men een mening heeft over het
voortbestaan. Overigens heeft de Politieke
Partij Scheveningen zich ingespannen voor
behoud, in de overtuiging dat goed beheer de
(schaars bekende) klachten over overlast kan
wegnemen. 
Trouwens zelfs nog maar even om de hoek
van de Alkmaarsestraat maken de bewoners
langs ‘De Fuik’ zich al meer zorgen over de
verkeersoverlast. Een voor alle partijen bevre-
digende oplossing hiervoor is nog niet voor-
handen. Je kunt dit stuk Gevers Deynootweg
moeilijk afsluiten. Men zou eens een enquête
moeten houden onder de automobilisten
waarom men zonodig met alle geweld zijn
parkeergeld in de automaat op het (volle)
Zwarte Pad wil stoppen, in plaats van in die
van een parkeergarage met legio vrije plaat-
sen. 
In de buurt van de gevangenis ligt men van
beide zaken niet wakker, maar loopt men

weer te hoop tegen een open afdeling van de
penitentiaire inrichting. 

Dat zijn zo maar een paar brandende Scheve-
ningse kwesties, we hebben ook nog de her-
inrichting/afsluiting van de Boulevard, het
paardenfestijn in het Westbroekpark, hand-
having van de openbare orde, het parkeerbe-
leid en niet te vergeten de bestemming van de
Norfolk Line-locatie, om maar een paar hete
hangijzers te noemen. 

Hoe formuleer je het standpunt van ‘Scheve-
ningen’? De Politieke Partij Scheveningen,
met drie zetels in de Haagse gemeenteraad,
vormt een goed overlegorgaan daarvoor met
een stevige vertegenwoordiging in de arena
van het lokale bestuur. De PPS fungeert als
een luis in de pels die het college dwingt om
bij alle projecten die Scheveningen aangaan
rekening te houden met de gevoelens en wen-
sen van de bewoners en bedrijven. Zo blijft
Scheveningen constant op de (politieke)
agenda.     

Fractie Politieke Partij Scheveningen
Cees de Jager

U I T  D E  G E M E E N T E R A A D

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)



niet die  geluidsoverlast hebben voortge-
bracht. Hier bleek echter sprake van een
andere constructie. De oorzaak van de ge-
luidsoverlast lag in het oppervlak van de pa-
nelen. Dat bestaat uit ribbels, zodat de ban-
den van auto’s daarlangs rijdend het ruisni-
veau hinderlijk verhoogden. 
De betonplaten op het wegdek van de Van
Alkemadelaan waren om die reden in het
recente verleden juist op verzoek van om-
wonenden vervangen door asfalt.

De oplossing is gezocht in het opvullen van
de ruimte tussen de ribbels. Verbeterde pa-
nelen zijn elders in het land beproefd met
positief resultaat. Als dit artikel verschijnt zal
de installatie zijn hervat d.w.z. in de tweede
helft februari 2005. Blijven nog de randen
van de panelen.
Als het nodig is zal de piekbusstrook ook
worden aangelegd langs de rest van de Van
Alkemadelaan. 

T.R.

de letters BUS oplichten. Door automati-
sche meting van de verkeersdichtheid ter
hoogte van de Zwolsestraat wordt het
dichtslibben bewaakt.

Een computer berekent wanneer de lichten
boven en in de weg worden ingeschakeld
om een vrije doortocht van de bussen te ga-
randeren. Aan het begin van de Van Al-
kemadelaan wordt dan het rijverkeer ver-
wezen naar een P+R-gelegenheid aldaar.

Een andere constructie
Er is een poging gedaan een aantal panelen
te installeren tussen Waalsdorperweg en
Pompstationsweg in het najaar van 2004.
Maar deze veroorzaakten zoveel geluids-
overlast, dat de installatie halverwege is ge-
staakt en ongedaan gemaakt na klachten
van de bewoners langs de Van Alkemade-
laan. 
Soortgelijke  panelen waren beproefd bij
het Willem Witsenplein. Daar zouden ze

Op piekdagen van het strandbezoek heeft
Scheveningen-Bad een verkeersprobleem.
De toegangswegen stromen vol met auto’s.
Die blijven doorstromen tot de parkeer-
gelegenheden vol raken. Dan slibben die 
wegen vol ondanks waarschuwingen over 
de media en ook langs de weg (dynamisch
verkeersmanagement), dat  het geen zin heeft
nog met eigen vervoer naar Scheveningen te
komen. Openbaar vervoer of  P+R zijn dan
nog  mogelijkheden. Maar het openbaar 
vervoer zit wat  de bussen betreft met 
hetzelfde probleem als de auto’s, tenzij er 
voorrang kan worden verschaft. 

Dat heeft er toe geleid, dat de oplossing is
gezocht in die pieken busstroken in te voe-
ren met opoffering van een rijstrook ten
koste van het overige snelverkeer. 
Omdat zo’n strook alleen maar nodig is bij
piekverkeer  zijn er, naast rijstrooklichten
boven de weg, panelen uitgevonden, die in
het wegdek worden aangebracht, waarin

In de algemene ledenvergaderingen van de
laatste jaren is bij herhaling de onbevredi-
gende parkeersituatie langs de Klatteweg en
een deel van de Maurits de Brauwweg  aan
de orde geweest. Aan de kant van Klein-
Zwitserland was er normaal een parkeerver-
bod tussen Badhuisweg en Gerrit Kastein-
weg.  Dit was aangegeven met verkeersbor-
den met een omklapmogelijkheid. 

Bij grote belangstelling voor wedstrijden in
de weekeinden konden de verbodsborden
worden omgeklapt  en daardoor grijs ge-
maakt. Parkeren was dan aan weerskanten
van deze wegen toegestaan. Het omklap-
pen werd vergrendeld met hangsloten,
waarvan de sleutels werden beheerd door
de Hockeyclub Klein-Zwitserland. 
Het parkeren aan weerskanten van de we-
gen versmalde echter de rijruimte zodat
twee-richtingsverkeer  onmogelijk werd. Bij
de Badhuisweg en bij alle zijwegen werden
dan ook  eenrichtingsborden opengeklapt
en bij de Gerrit Kasteinweg  werden twee
inrijverbodsborden opengeklapt.

De praktijk was, dat de klapborden alleen in
het hockeyseizoen en ook dan nog niet re-

gelmatig werden gebruikt. Er waren mee
daardoor altijd  weggebruikers, die niet op-
letten en tegen de rijrichting ingingen met
alle problemen vandien. Er werd weleens
vergeten om aan het eind van het week-
einde alle borden weer terug te klappen.
Kortom er was onvoldoende discipline bij
het gebruik van de borden en bij de ver-
keersdeelnemers. Daar kwam nog bij, dat
bij overtredingen wel bekeurd konden wor-
den maar eigenlijk niet bestraft, omdat de
officier van justitie volgens de politie be-
zwaar kon maken tegen een gang van za-
ken in handen van particulieren en niet van
de overheid.

Opheffing klapborden
Vanuit de politie  en gesteund door de wijk-
vereniging is het Stadsdeelkantoor Scheve-
ningen hierop een aantal keren gewezen.
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid, dat in het
najaar van 2004 een overleg heeft plaats-
gevonden, waarbij Stadsdeelkantoor, poli-
tie, sportverenigingen en de wijkvereniging
vertegenwoordigd waren. Het voorstel van
het Stadsdeelkantoor, Dienst Stadsbeheer,
was om de klapborden op te heffen met
handhaving van het parkeerverbod  en ten
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BUSSTROOK VAN ALKEMADELAAN

PARKEREN KLATTEWEG EN MAURITS DE BRAUWWEG
koste van de stoep aan de kant van Klein
Zwitserland langs de Klatteweg parkeerha-
vens aan te leggen.  Van de kant van de
wijkvereniging is daarbij aangetekend, dat
er genoeg parkeerruimte was in de wijk
zonder die parkeerhavens. De bezoekers
van de sportactiviteiten moesten dan mi-
schien wel een sportief eind verder lopen,
dan ze gewend waren. Maar als de par-
keerhavens onvermijdelijk waren dat wel in
goed overleg tussen gemeente en bewo-
ners van Klatteweg en Maurits de Brauw-
weg diende plaats te vinden.

Uiteindelijk  heeft de gemeente in een brief
aan de omwonenden veertien dagen voor-
dat de parkeerhavens werden aangelegd
e.e.a. kenbaar gemaakt. Heel kort tijd voor
reacties dus.  Eind 2004 was de aanleg van
de parkeerhavens voltooid. De borden wa-
ren al eerder vastgezet.
De toestand langs de Maurits de Brauwweg
is nog onbevredigend, omdat daar geen
parkeerverbod geldt en ook geen parkeer-
havens zijn aangelegd. De gemeente wil dit
nog enige tijd aanzien om te beoordelen of
verdere maatregelen daar nodig zijn.

T.R.



De Gemeente Den Haag plant jaarlijks een
aantal grote evenementen  in Den Haag,
waarvan een onevenredig groot aantal in het
stadsdeel Scheveningen. Grote evenementen
zijn evenementen waar meer dan 25.000 be-
zoekers worden verwacht. In het Westbroek-
park zijn dat de laatste jaren twee grote eve-
nementen, te weten De Parade, een theater-
en muziekfestival, en het Concours Hippique,
een paardensportevenement.

In februari 2004 werd het  plan voor 2004
goedgekeurd in de Raadscommissie Veilig-
heid, Bestuur en Leefomgeving.  Daar is
vanuit de wijk ingesproken en ingebracht
dat  deze evenementen een zodanige be-
lasting voor de speelwei vormen, dat deze
in 2002 maanden  buiten gebruik waren om
de grasmat te laten herstellen. Ondanks de
toezegging te zorgen voor sportveldkwali-
teit in 2003 is ook toen het veld nog vele
weken buiten gebruik gebleken. 
Die sportveldkwaliteit was ook helemaal
niet bereikt en het is ook zeer de vraag of
dat lukt binnen een jaar gelet op de ervarin-
gen met het gewone gras. Daarom werd er
bij de gemeente op aangedrongen een an-
dere lokatie te kiezen voor deze grote eve-
nementen. Deze inspraak is genegeerd
door de gemeenteraad. 

Evaluatie
Jaarlijks wordt door de Dienst Stadsbeheer
voor het verlenen van de vergunningen
over de uitvoering - niet over het verlenen
van de vergunningen zelf - vooroverleg ge-
pleegd met vertegenwoordigers de wijkver-
enigingen, waarvan de gebieden op en om
het Westbroekpark liggen. Na afloop van
de evenementen worden de evenementen
geëvalueerd door dezelfde deelnemers.
Dan komen zaken aan en de orde als toe-
gankelijkheid, begrenzing, parkeren, over-
last, toestand grasmat, enz. Daaruit kunnen
voorwaarden voortkomen, die in de ver-
gunning kunnen worden opgenomen resp.
waarvan achteraf kan worden nagegaan
wat daarvan is terechtgekomen.

Aandachtspunten
De evaluatie over 2004 heeft 2 december
2004 plaatsgevonden.
De gemeente was van mening, dat de gras-
mat er beter was afgekomen dan vorige ja-
ren. Maar moest toegeven dat die grasmat
behoorlijk schade ondervindt. Na het Con-
cours Hippique was het gras ondanks her-

stelpogingen nog niet tot volle wasdom ge-
komen.  De hoop was gevestigd op het
voorjaar 2005. D.w.z. als het gras dan al
hersteld is, gaat De Parade er weer over-
heen. Over sportveldkwaliteit wordt niet
meer gesproken.

Er waren klachten over geluidsoverlast.
Daar zal de volgende keer aandacht aan
worden besteed; o.a wordt gekeken naar
een betere opstelling van de luidsprekers.
Bij de Parade was er meer terrein in beslag
genomen, dan was vergund. De brandweer
zou dit hebben vereist. Ook dat zal de aan-
dacht hebben de volgende keer.
Het asfalt van het pad langs de speelwei is
gehavend door het zware verkeer. De orga-
nisatie van het Concours Hippique vond de
hulpbrug bij het Troelstramonument,  zoals
gebruikt bij de Parade, niet nodig. Dat zou
schade hebben kunnen beperken. Ook dat
zal de aandacht krijgen. Het vinden van een

andere lokatie voor de grote evenementen
was niet mogelijk, omdat er in de andere
stadsdelen geen ruimte zou zijn. 
Oplossingen als het Malieveld of het Zui-
derpark werden door de gemeente van de
hand gewezen. Het is dus zaak, dat bij de
stadsontwikkeling ruimte wordt geschapen
in de andere stadsdelen om de druk op de
leefbaarheid evenwichtiger over de stad te
verdelen. 
Een mogelijkheid is b.v. het Concours Hippi-
que, dat de meeste schade oplevert,  te
houden op het terrein van het noodlijdende
Duindigt.

Net als vorig jaar heeft de Gemeente Den Haag weer

een overzicht gemaakt van alle ‘grote evenementen

in 2005’.  De Parade is gepland van 1 tot en met 10

juli 2005 en het Concours Hippique van 5 tot en met

8 september 2005.

T.R.
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GROTE EVENEMENTEN IN HET WESTBROEKPARK 2004

‘De speelwei van het

Westbroekpark, gezien

vanuit het Zuidwesten’

De uitbreiding van het werkgebied van 
onze wijkvereniging met een deel van het
Renbaankwartier heeft 50 nieuwe leden
opgeleverd. Met hun aanmelding reageerden
zij op de introductiebrief van het wijkbestuur,
die eind vorig jaar werd verzonden. 
Door deze uitbreiding zijn ca. 800 nieuwe
adressen aan het verenigingsbestand
toegevoegd. Zij ontvangen inmiddels allen
ook de Scheveningen Bad Gazet.

Het lidmaatschap van de wijkvereniging kost
€ 7,- per jaar en stelt het bestuur in staat,
waar nodig op te komen voor het woon- en
leefklimaat in zijn werkgebied. 
Belangstellenden voor een lidmaatschap
kunnen zich natuurlijk nog steeds aanmelden
door te bellen, te e-mailen of door langs te
komen in de wijkwinkel aan de Gentsestraat.
Voor alle adresgegevens zie elders in dit
blad.

NIEUWE LEDEN UIT HET RENBAANKWARTIER



KANTTEKENINGEN BIJ DE 
ONTWIKKELING VAN HET 
BELGISCH PARK

“Het bestuur van het Departement ’s-Graven-
hage der Nederlandsche Maatschappij ter be-
vordering van Nijverheid werd gisterochtend
door de heer Francois P.L.Pollen ontvangen in
het Pompstation, om per rijtuig gevoerd te
worden naar zijn een half uur verder gelegen
duinontginning Duindal.
Nu de ontginning van woeste gronden een
zaak is geworden waarin steeds meer belang
wordt gesteld, verdient hetgeen de heer Pollen
daar reeds in drie jaren tot stand heeft gebracht
alle aandacht.
Te midden van een onafzienbare duinenreeks
ligt Duindal verrassend, door zijn kleurrijke ve-
getatie, als als een oasis, waar welige tuin-
vruchen groeien van alle soort en van uitmun-
tende hoedanigheid, die niets aan producten,
gewonnen op kleigrond, toegeven.
De leden van het Bestuur werden in staat ge-
steld over den smaak der vruchten te oordee-
len en in het byzonder over de hoedanigheid
der aardbeziën, die aan de gracieuze ont-
vangst, hun bereid, niet ontbraken. Waar zulke
resultaten spreken, ware het te wenschen, dat
het Domein-Bestuur de uitgifte van woeste
gronden van beperkte afmeting en op zekere
voorwaarden zooveel mogelijk bevorderde;
het Rijk zou op deze wijze, in plaats van
woeste duingronden, die sedert eeuwen on-
aangeroerd liggen, vruchtbare akkers en wei-
den verkrijgen en de welvaart van velen verze-
keren. Een woord van hulde zij hier gebracht
aan de heer Pollen, die zijn onvermoeiden ijver
en volharding, vele moeilijkheden, wist te
overwinnen om ten slotte zijne pogingen met
een gewenschten uitslag bekroond te zien.
Hem blijve de moed, op den ingeslagen weg
voort te gaan, en als pionier in de duinstreek
het voorbeeld te zijn van velen“.

Wat zit hier achter?
Dit citaat komt uit het “Zuid-Hollandsch en
’s-Gravenhaagsch Dagblad, 8 julij 1876”.
Het is niet duidelijk waar het besproken
“Duindal” precies gelegen heeft; een half-
uur gaans van de watertoren is ca. 2,5 Km,
een vrij grote omtrek in een destijds niet in
kaart gebrachte wildernis. Zeker is dat het in
het terrein der Rijksdomeinen lag op de
Wassenaarse zijde. Een kaart van Smulders
uit 1872 toont iets ten noord-oosten van de
watertoren (langs het verzamelkanaal) een
“kwekerij”. Zowel de afstand als de tijd zijn

aannemelijk, de ontvangst bij de duinwa-
terleiding ook. Mogelijk was Pollen als bio-
loog betrokken bij de plannen tot aanplant
van het duinwatergebied, en de drinkwater
installaties van Ir.Waldorp waren daar in
aanbouw.

Vroegere ontginning
De ervaringen van de “Bataafsche Boer” en
“Zwitserboer”, de Duincommissie e.v.a
worden hier niet aangehaald. Een “pionier”
was Pollen in zijn tijd beslist al niet meer te
noemen, maar zijn tuin lag destijds waar-
schijnlijk wel het dichtst bij zee en in een
zeer ruige uithoek, en in zoverre is de hier-
mee opgedane ervaring misschien toch
waardevol te noemen.
Reeds halverwege de 17e eeuw werd al er-
varing opgedaan met aanplant op woeste
duingrond, eerst langs de Scheveningse-
weg, later meer de Oostduinen in, waarbij
de verdiensten van Jhr.H.C.Verhuel niet on-
vermeld mogen blijven. Ingezien werd, dat
niet alleen een goede selectie van besten-
dige soorten belangrijk was, maar evenzeer
een juiste “mix” om een snelle en even-
wichtige uitgroei te bereiken. Stormen, uit-
droging en vraat door knaagdieren vroegen
om constante waakzaamheid.

“François Pollen, aangenaam!”
F.P.L.Pollen was behalve bioloog ook reder,
en redacteur van de “Algemene Visscherij
Courant”. Bovendien was hij de schoon-
zoon van A.E.Maas, reder, Gemeenteraads-
lid, en voorvechter van een zeehaven ten
noorden van het badhuis (het plan-Maas,
1872-74). Maas was als reder en zakenman

mede-initiatiefnemer van het Haagse De-
partement van de Nijverheidssector (opge-
richt in 1851), en dat geeft ook aan de bo-
venbeschreven ontvangst van de heren uit
die nijverheidssector meer perspectief…
De heer Pollen zou later, niet alleen van-
wege zijn kennis omtrent duin-aanplant,
maar ook door inbreng van aanzienlijke
percelen duingrond in de Hollandsch-Belgi-
sche Bouwgrondmaatschappij, een belang-
rijk aandeel hebben in de plannen rond het
inrichten van een Villapark (1882-83), het
toekomstige Belgisch Park.

P.Crefcoeur
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DUIN-ONTGINNING: HAVEN OF VILLA’S ?
B

A

W

Detail van een kaart van

F. Verstijnen uit 1872. 

Bij A is de ”kwekerij”,

bij B is de aanplant,

later genoemd ”Duin en

Dal”(iets voor Meyendel,

het pad erheen bestond

toen nog niet), 

Bij W de watertoren. 

Er was een sprang in 

aanleg (de noordelijke).

HET OORSPRONKELIJKE 
BELGISCH PLEIN BLOOTGELEGD

Bij rioleringswerkzaamheden in maart 2004
werd onder het asfalt van het Belgisch Plein
een dik pakket eerdere bestratingen aange-
troffen. Een tegenvaller voor de aannemer,
maar interessant voor ons. Blijkbaar is vroe-
ger de nieuwe bestrating bovenop de oude
gelegd, meestal een teken dat ter plaatse de
bodem meer was ingeklonken dan elders.
Dat is heel goed mogelijk, omdat het plein
gesitueerd is op het punt van samenkomst
van diverse oude duinpercelen die op ver-
schillende wijze waren bewerkt.

Vijf bestratingen op elkaar
Het totale pakket omvatte bij de Gentse-
straat resten van de eerste klinkerlaag (klein



In de loop der jaren is in de Gazet veel 
geschreven over de geschiedenis van onze
buurt, over bijzondere mensen, huizen enz.
Het waren losse verhalen, leuk om te 
schrijven, maar misschien ook weer snel 
ondergestoft. Tot nu toe zijn er geen 
pogingen gedaan om die verhalen uit te 
werken en te bundelen. Daar moet maar 
eens verandering in komen.

Waarom een boek?
Het Belgisch Park is, door haar karakter én
door de Belgische straatnamen, een mooi
geheel waarvoor ook van buiten onze wij-
ken interesse bestaat. Er is bovendien een
heel goede aanleiding om een boek te ma-
ken: in 2008 bestaat het Belgisch Park 125
jaar. Zo’n jubileum en een boek horen ge-
woon bij elkaar!

Het Park staat niet alleen
Veel villa’s langs Nieuwe Parklaan en Bad-
huisweg, het buurtje achter Badkapel en
Metsbanen, het Harstenhoekkwartier, en
ook straten als de Rotterdamsestraat heb-
ben te maken met het Belgisch Park. Dat
kan zijn door de typische badplaats-archi-
tectuur, of omdat ze een logische vervolg
zijn van de ontwikkeling van het park. Deze
buurten willen we dus ook beschrijven.

Grondwerk
Een van onze buurtbewoners, Paul Cref-
coeur, heeft al vele jaren in zijn vrije tijd ar-
chieven doorgespit op zoek naar informatie
over de ontwikkeling van het Belgisch Park

en omgeving. Hij heeft daarbij veel interes-
sant materiaal gevonden en gereconstru-
eerd. In deze, en komende Gazetten zullen
korte artikelen geplaatst worden over zijn
bevindingen. Veel ervan is gedocumen-
teerd, maar er zullen ook meningen in staan
die gebaseerd zijn op zijn interpretatie. Hij
kijkt uit naar aanvullingen en/of tegenge-
stelde meningen.

Wat u kunt doen
Behalve door te reageren op wat u in de ko-
mende Gazetten gaat lezen, kunt u uw
steentje bijdragen op de volgende manie-
ren.

• Heeft u eigen oude foto’s van huizen en
gebeurtenissen in / rondom het Belgisch
Park? Of kent u anderen die veel heb-
ben? Die zouden we graag kopiëren. Ze
kunnen helpen als laatste stukje van een
puzzel, én ze kunnen gebruikt worden
als illustratie.

• Woont u al heel lang in deze buurt?
Heeft u interessante verhalen over bij-
zondere mensen, gebeurtenissen,
sportclubs, fietsenmakers, tradities of
wat dan ook? Dan komen we graag
eens langs om de verhalen vast te leg-
gen. Als u het prettiger vindt om het zelf
op te schrijven, dan kan dat natuurlijk
ook. En ook hier geldt: kent u iemand
anders die een goede bron zou zijn, dan
horen we dat graag.

• Heeft u zelf ook al onderzoek gedaan,
en wilt u die kennis delen? Paul Cref-
coeur zal graag langs komen.

• Heeft u specifieke ervaring of talenten
(het samenstellen van boeken, schrijven
van verhalen, goed kunnen tekenen) en
zou u het leuk vinden om mee te wer-
ken? Ook dan komen we graag eens
praten.

Contact
U kunt contact opnemen met een van de
onderstaanden. We rekenen op u!

Paul Crefcoeur, tel.355 7957, 
crefcoeur@email.com
David Vriesendorp, tel. 352 1431, 
davidvriesendorp@hotmail.com
Jan van Pesch, tel. 350 2423, 
janvanpesch@planet.nl
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HET BELGISCH PARK TE BOEK !

“De eerste bebouwing van het Belgisch Park, 

weergegeven op een oude spoorwegaffiche.”

formaat), daarop een nieuwere laag grotere
klinkers, daarop een asfaltlaag, dan weer
een laag klinkers met de uiteindelijke bo-
venste asfaltlaag. Het totale pakket is zo’n

50 cm dik, hetgeen betekent dat het weg-
dek vroeger een flink stuk lager lag. Op
oude foto’s lijkt het plantsoen ook meer een
bult-vorm te hebben gehad, terwijl het nu

meer een platte schijf is geworden. De
beide bovenste lagen dateren van na de
oorlog. Op veel plaatsen werd de oorlogs-
schade aan de bestrating met klinkers her-
steld wegens gebrek aan cement en asfalt.
Uit deze vondst kan ook worden bevestigd
dat de eronder liggende riolering sinds de
aanleg (ca. 1883) niet meer is vervangen: in
dat geval zou de onderliggende bestrating
sporen van opbreking hebben moeten ver-
tonen.
Het was dus hard nodig dat de riolering
werd vervangen, temeer omdat zij qua ca-
paciteit slechts was ontworpen voor
hemelwaterafvoer van de straten en de
toenmalige prognoses van huishoudelijk
waterverbruik.

P.P.L. Crefcoeur

“Rioleringswerkzaamheden op het 

Belgisch Plein”

“Detail van de vijf lagen (!) bestrating aan het 

begin van de Gentsestraat”
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Al wekenlang lag de Harstenhoekweg er gehavend bij. De
stoeptegels stonden in torentjes opgestapeld. Ze waren uit
hun bed gelicht. Het harde asfalt werd met kracht en veel la-
waai in grote brokken weggehakt en losgeboord; toen kwa-
men de tramrails van onderen bloot te liggen en staken zo
een eind boven de grond uit. 
De dikke palen met de hoogspanningsdraden voor de tram,
waar ook de straatverlichting aan vastzat, waren die nou ook
weggehaald?
Een gedeelte van de Harstenhoekweg was een landweg ge-
worden door al dat duinzand en er was ook geen verkeer.

In die periode liep Jacqueline van huis naar Albert Heijn
over slechtliggende ijzeren, of stalen platen van nauwelijks
een meter breed. Ze waren speciaal voor de voetgangers
neergelegd. 
Om niet te struikelen verzette ze daarop bedachtzaam haar
voeten en liet het boodschappenwagentje hotsend en bot-
send achter zich meerollen.

Op een zonnige dag in december, toen het laatste stuk van
de Harstenhoekweg geheel ontdaan was van al zijn steen en
asfalt en ook van alle obstakels, kwam daar een grote zand-
vlakte van geel duinzand vrij. Het zand strekte zich uit naar
de Hasseltsestraat en honderd meter langs de Zwolsestraat.
De straat die de Harstenhoekweg cru in tweeën deelt.

Vanuit haar huis keek Jac-
queline naar het tevoor-
schijn gekomen duinzand
en zag plotseling in haar
verbeelding hoe de Harsten-
hoekweg in ± 1780 was ont-
staan en langzamerhand
zijn naam kreeg.

Aan de overkant van de
Zwolsestraat verlengt de
Harstenhoekweg zich tot
aan de watertoren. Direct
rechts staat een vierkant
huis. Een ploegbaaswoning, die in 1912 werd gebouwd door
de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij.
De stationschef van het toenmalige kopstation Schevenin-
gen-Kurhaus kwam daar te wonen, omdat er voor hem geen
leefruimte was gecreëerd boven het station.
Een vijftigtal jaren geleden stond dat huis naast een viaduct
waar overheen het Hofpleintreintje reed richting Rotter-
dam. Iets verderop, waar de weg een bocht maakt heeft, zo
veronderstelde Jacqueline, de boerderij van boer Van der

Harst gestaan. Voordat hij boer werd was hij visser in Sche-
veningen. Hij bouwde precies in de bocht van de weg, dus op
de hoek, op woest duingrond zijn boerderij. Achter zijn
hoeve ontgon hij het duingebied, het latere boetveld en wat
nu een graasparadijs is voor paarden.
Van der Harst verbouwde er granen en zaaide het land in
met hooizaad en klaverzaad voor zijn vee.

Voor Jacqueline stond het vast dat hij met zijn producten en
met zijn vee richting Scheveningen is gegaan en natuurlijk
koos hij de makkelijkste weg ernaar toe; de laagste weg door
de duinen.
Ondanks dat de duinen voor latere huizenbouw zijn afge-
graven is nog goed te zien, dat de andere straten hoger lig-
gen dan de Harstenhoekweg.

Te voet of te paard en misschien ook met zijn boerenkar zal
boer Van der Harst steeds dezelfde weg naar het dorp heb-
ben genomen. Omgekeerd zullen ook de dorpelingen daar
hun voetstappen hebben gezet en gaandeweg is het pad een
begaanbare duinweg geworden. Het werd een rechtstreekse
verbinding tussen de boerderij en Scheveningen-dorp

Jacqueline besloot de volgende dag de route te lopen, die
tweehonderd jaar geleden haar gestalte kreeg.
Over zand, steen en stalen platen liep ze de Harstenhoekweg

af. Doorkliefde in haar fan-
tasie het indewegstaande
politiebureau en de achter-
liggende garage, die in een
later structuurplan daar ge-
bouwd zijn en wandelde via
een lang stuk Gevers Dey-
nootweg de Wassenaar-
sestraat in. Die straat kwam
uit midden in het dorp op
een plein waar vanaf 1416 al
een kerk heeft gestaan, waar
ook later het ‘Klaphuisje’
een plaats kreeg. Het was
niet meer dan een houten

afdak, opgetrokken uit gave borden (zijstukken) van ge-
sloopte schuiten. Het was de plaats waar de vissers elkaar
ontmoetten. Daar werd geklapt en gekald over, en welzeker
gepraat met, boer Van der Harst die op den hoek van het
laagliggende duinpad woonde.

Op den duur werd in de spreektaal ‘Van der’ weggelaten.
Op den hoek werd: ten hoek en de weg kreeg zijn naam:
HARS(T)-TEN-HOEK-WEG.

Jacqueline
Ans P.

Foto monumentale panden: Dick Teske
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Weet u het nog? In een Gazet van een paar
jaar geleden stonden Jitty en Matthew 
Poventud in de belangstelling. Zij waren de
hoofdpersonen in de rubriek ‘Kijk op de Wijk’
en zouden hun prachtige woning aan de
Gentsestraat gaan verlaten voor een 
toekomst in Frankrijk. Hoe is het nu met de
familie Poventud?

Eindeloze ‘to do’ list
Matthew en Jitty vertellen: “Bijna 2 jaar ge-
leden verruilden we Den Haag voor een
enorm landgoed in de Bourgogne. Het 11
hectare landgoed omvat een enorm kasteel
uit deels 13e, 16e en 18e eeuw - wat al 60
jaar niet meer bewoond is - , twee grote
huizen, bijgebouwen om een binnenplaats,
een orangerie, een vervallen watermolen,
een klein huisje wat dienst deed als huis
voor de hondenbewaker en zijn 44 jacht-
honden(!), een groot meer en diverse rivier-
tjes. Alles moest op zijn minst gezegd ‘onder
handen genomen worden’. 
Het landgoed was overwoekerd met bra-
men en brandnetels, het kasteel onbe-
woonbaar, de huizen waren aan een gron-
dige renovatie toe om over de overige ge-
bouwen maar niet te praten. En daar zaten
we dan, omringd door prachtige natuur
met een “TO DO list” waar geen einde aan
leek te komen. Het heeft wel even geduurd
voordat we daar duidelijke structuur in had-
den gebracht”.

Metamorfose
“Toen we aankwamen hebben we aller-
eerst ons huis bewoonbaar gemaakt . Intus-
sen zijn alle ramen vervangen, de plafonds
vernieuwd, de muren weggehaald, de keu-
ken, de badkamer etc. Tegelijk onderging
het landgoed een enorme metamorfose:
brandnetels trekken en de enorme hagen
van bramenstruiken aanpakken werkte
voor Jitty therapeutisch en heeft zijn vruch-
ten afgeworpen. De binnenplaats die in de
winter een grote modderpoel vormde, is
omgetoverd tot een symmetrische stijltuin:
“un jardin á la Française” en er is maar liefst
120 ton grind gestort om de wegen te ver-
nieuwen!” 
Jitty: “En we hebben natuurlijk geen cen-
trale verwarming die je met een knopje ho-
ger zet, maar we werken met houtkachels
die in de winter dag en nacht door moeten
branden. We hebben genoeg hout van om-
gewaaide bomen tot het hiernamaals en

het zal ook tot het hier-
namaals duren voordat
we alles geruimd heb-
ben. De mobiele zagerij
zaagt soms dagen lang
op het erf planken en
balken van onze ge-
kapte bomen (sommige
wel 38 meter lang met
een omtrek van 3 tot 4
meter). Een happening
waarvoor de hele buurt
uitloopt!”.

Kasteel als tuinornament
In februari 2004 waren ze zover dat ze de
voormalige koetswoning konden gaan ver-
bouwen tot Chambre d’Hôte. Sinds juli vo-
rig jaar zijn daar drie riante gastenkamers
met badkamers gerealiseerd. Dit voorjaar
wordt de vierde kamer gerealiseerd. Jitty
heeft zich de locale Franse keuken eigen ge-
maakt. Er is nu een traditonele ”Table
d’Hôte” die bijzonder populair is bij de gas-
ten. En het kasteel? Matthew: “Dat hebben
we tot ”tuinornament” gebombardeerd.
Ooit zullen we er wat mee gaan doen maar
op dit moment is het een verbazingwek-
kende belevenis om door de doorleefde
ruimtes heen te dwalen en alles te bekijken
wat de vorige bewoners hebben achterge-
laten. Bijvoorbeeld de zolder vol met kisten
met o.a. oude brieven en bladmuziek uit de
18e eeuw. Regelmatig geven we rondlei-
dingen in en om het kasteel”.

“Wat hebben we gedaan!!”
Wat hen het meeste is bijgebleven van de
beginperiode is hoe moeilijk de kinderen het
hadden. Ze gingen naar een Franstalige
school en dat viel natuurlijk niet mee.
“Julius zat stilletjes in een hoekje, Annabelle
gilde en schopte naar de juf en David-Jan
hield zijn knuffelpaard stevig vast en stond
huilend voor het raam: wat hadden we ge-
daan!!!!

Inmiddels gaat het gelukkig heel goed met
de kinderen. Ze hebben leuke vriendjes,
gaan steeds beter Frans spreken en draaien
lekker mee in het geheel. Ook al zijn de
schooluren wel wat anders dan in Neder-
land. Ze hebben les van 8.45 tot 16.45, vier
dagen per week, inclusief een 3 gangen di-
ner en ze gaan op zaterdagochtend ook
naar school”.

Een kip onder de arm
Inmiddels zijn Jitty en Matthew en ook de
kinderen wel gewend aan Frankrijk en de
Franse levenstijl:
Matthew: “een glaasje wijn om 9 uur s’och-
tends is hier heel gewoon en daar doen we
graag aan mee. Opgewarmde koffie doen
we echter niet aan mee. De ‘afspraak is
geen afspraak’ mentaliteit is wel even wen-
nen. Tussen 12.00 en 14.00 uur ligt het le-
ven stil en ruilhandel met de boerburen is
doodnormaal. Over de Bourgondische
gastvrijheid kan ik zeggen: bellen is niet be-
leefd. Je wipt gewoon aan, wel gewassen
en opgepoetst, liefst met een kip, stuk wild
zwijn of plaatselijk gestookte likeur onder
de arm. De buurtgenoten (twee in een
straal van 3 km) helpen vaak een handje
mee wanneer we bijvoorbeeld een tractor
nodig hebben en de dorpsfeesten zijn ge-
weldig leuk: de diner-dansants duren tot 4
uur ‘s ochtends!”

Avonturen meebeleven?
Hebben ze hier rust gevonden? “Nee, niet
helemaal, er is altijd heel veel te doen. We
hebben wel veel meer tijd op een dag: geen
files of reistijd meer. Afhankelijk van het
weer zijn we gezamenlijk aan het bouwen
of zijn we bezig met onderhoud van het
landgoed.
We hadden het erg naar het zin in het Bel-
gisch Park, maar dachten meer uit het leven
te kunnen halen en dat is zeker gelukt! Wilt
u onze avonturen meebeleven ??
Kijk op www.chateaudigoine.com
Mail met poventud@wanadoo.fr of 
bel 00 33 385 49 51 47. 

Marit Berssenbrugge

”HET ROER OM”

Château Digoine

K I J K  O P  D E  W I J K



koeien, sprookjes, Veneti-
aanse gemaskerde mensen,
danseressen, enz. Alles heeft
een sprookjesachtige sfeer
en spreekt vast iedereen
aan. 

U kunt het werk van Siny Hond-de Leeuw
bekijken van zaterdag 9 april tot eind juni.

Siny Hond-de Leeuw, geboren te Winters-
wijk, ging na de oorlog in het westen wonen
en begon haar opleiding 33 jaar geleden als
schilderes, keramiste op de Vrije Academie in
Den Haag, en voor portretschilderen op de
Vrije Academie in Delft.

Siny schildert series. Het zijn nu vooral bo-
men die volgens haar karakter hebben. Ook

Jeanne Eeken is van oorsprong eigenlijk 
onderwijzeres. Toen zij haar Gerard ont-
moette, gaf zij dat beroep op en ging samen
met hem een parfumerie zaak runnen in de
Gentsestraat. De zaak, voorheen een 
parfumhuis van de familie Meelis en nog 
eerder (sinds 1935!) van een zekere familie
van Leeuwen, droeg toen al de naam 
‘La Bohème’ en Jeanne en Gerard gingen de
etage erboven bewonen. In maart sluit 
Jeanne, na 32 jaar, haar Parfumhuis La
Bohème voorgoed. Jeanne Eeken, die al die
jaren met veel plezier in de smaakvolle en
‘chique’ parfumerie heeft gestaan, is er 
treurig onder.

Moordende concurrentie
“Ik was van plan om er over twee jaar mee
te stoppen, vrijwillig. Maar nu wordt ik min
of meer gedwongen te stoppen. Het is niet
rendabel meer”. Als ik vraag hoe dat komt,
antwoordt ze dat er meerdere redenen voor
zijn: “De winkelstraat is veranderd en de
concurrentie is moordend geworden. Er is
behoorlijk wat leegstand in de buurt. Als
vroeger een winkel verdween, kwam er on-
middellijk een andere zaak voor terug. Te-
genwoordig staan de panden heel lang
leeg. Deze zaak staat al vanaf mei 2004 te
koop. Er stonden toen nog vijf winkels in
dezelfde buurt te koop. En nog steeds is La
Bohème niet verkocht. 
Ik ben altijd een kleine zelfstandige ge-
weest. Er zijn nu overal grote zaken als Ici
Paris, De Bijenkorf en Douglas, die zich kun-
nen permitteren om stuntaanbiedingen te
doen en hiermee flink te adverteren. Ik kan
dat niet en dat is funest. Klanten verdwijnen

omdat ze hetzelfde product elders goedko-
per kunnen krijgen”. In de regio Den Haag
had je vroeger zes of zeven echte kleine
zelfstandige parfumeriezaken. Nu zijn er
nog maar twee: La Bohème en Hollywood
op de Frederik Hendriklaan. Die laatstge-
noemde loopt nog steeds goed, maar die
winkelstraat is ook van een heel ander kali-
ber dan die van rond het Belgische Plein.
Zoals Jeanne Eeken zelf formuleert: “Hier
loop je te winkelen omdat je iets specifieks
nodig hebt. Op de Frederik Hendriklaan
loop je te winkelen om het winkelen”. 

Vertrouwen
Maar kan de Winkeliersvereniging daar dan
niets aan veranderen? Jeanne: “De Winke-

liersvereniging is ooit mede opgericht door
mijn man, die daar 15 jaar Penningmeester
van is geweest. Jarenlang was het een
bloeiende vereniging., Nu schijnt niemand
meer interesse te hebben in een Bestuurs-
functie. Er is geen animo meer voor, he-
laas”. 

Als ik haar vraag wat hetgeen is dat ze het
meest zal blijven koesteren, antwoordt ze:
“Het vertrouwen dat de klanten in ons had-
den was geweldig! We konden de mensen
uitgebreid adviseren over huidverzorging
omdat onze part time krachten en ikzelf een
scala van cursussen gevolgd hebben op dat
gebied.  Daardoor is onze adviesfunctie
naar klanten toe altijd belangrijk geweest.
Dat was lange tijd een pré, maar de laatste
tijd kwamen klanten wel binnen voor een
uitgebreid advies, om vervolgens de door
ons aanbevolen producten elders te ko-
pen”. Volgens Jeanne draait het bij de grote
parfumhuizen hoofdzakelijk nog om het
verkopen. Echt tijd nemen om een klant van
belangrijk advies te dienen is er niet meer
bij. 

Goed nieuws!
Om dit verhaal niet al te droevig te maken
eindigen we met heel goed nieuws: de
meeste medewerkers van La Bohème heb-
ben al een nieuwe baan. En wie Jeanne Ee-
ken nog wel eens wil zien en zich nog eens
deskundig door haar wil laten adviseren,
kan vanaf mei 2005 terecht bij Parfumerie
Valentin aan het Willem Royaardsplein.
Daar kan men drie dagen in de week van
haar expertise gebruik maken!

Marit berssenbrugge
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AFSCHEID VAN PARFUMHUIS LA BOHÈME

Jeanne Eeken

UITNODIGING: FEESTELIJKE OPENING VAN
NIEUWE EXPOSITIE IN DE WIJKWINKEL 

OP ZATERDAG 9 APRIL OM 16.00 UUR
VAN SINY HOND-DE LEEUW: SCHILDERES/KERAMISTE



Aan: Redactie Scheveningen Badgazet
T.a.v. Hans van Leeuwen 

Met plezier lees ik altijd de Scheveningen Bad-
gazet. Vooral de stukjes met betrekking tot
verkeer geven mij nog wel eens aanleiding om
te willen reageren. Het  betreft dit keer de par-
keerproblematiek in onze wijk. Ik praat nu
even over het deel Belgisch Park buiten de
winkelstraten. 

Een tijd geleden heeft de gemeente een en-
quête gehouden omtrent het parkeren en
daarop heb ik met voorstellen gereageerd. Een
van de voorstellen was om het parkeren aan de
boskant van de Brusselselaan weer vrij te ge-
ven, dat wil zeggen onbetaald parkeren, aan-
gezien de bewoners hun auto’s aan de be-
bouwde zijde van de straat kwijt kunnen. De
lege straten overdag in het Belgisch Park zijn
mij af en toe een doom in het oog als ik bekijk
dat er mensen zijn die hun auto graag zouden
parkeren omdat ze in de buurt werken of wat
dan ook. (Bij de weekmarkt kunnen de kraam-
bezitters hun vrachtauto’s nauwelijks ergens
parkeren). Nu kan dat slechts tegen betaling en
iedere twee uur moet er aan gedacht worden
de schijf, horend bij een bezoekerskaart, te
verzetten of opnieuw geld in de meter te
gooien. 
Ik begrijp heel goed dat in gebieden, zoals de
binnenstad, die overvol is met auto’s, betaald
parkeren een noodzaak is. Hetzelfde geldt voor
de zone’s dicht bij de kust, maar in dit gebied
is zeker in de winter plaats genoeg voor ieder-
een. Het is weinig sociaal ten opzichte van an-
dere autobezitters die net als wij, bewoners,
wegenbelasting betalen. De straat is niet van
ons maar van iedereen. Het komt mij soms wat
elitair over. Als ik zelf ergens naar toe ga ben ik
ook enorm blij als ik mijn auto kwijt kan liefst
tegen zo min mogelijk kosten.

Door de bewoners wordt gesuggereerd dat de
vrije parkeerplaatsen niet vrij zullen zijn. Naar
mijn idee kijken ze dan niet goed rond. Het
laatste deel van de Brusselselaan is op dit mo-
ment nog “vrij”parkeren en daar zijn regelma-
tig plaatsen vrij. Onbehoorlijk gedrag van zoe-
kende parkeerders en dergelijke gaat wel heel
erg ver en is naar mijn mening volkomen mis-
plaatst in deze laag bevolkte wijk.
Ik kom regelmatig in Noordwijk waar van 1 ok-
tober tot 1 april een ander parkeerregime geldt
dan in de zomerperiode (misschien ook een
oplossing).
Kortom een socialere opstelling van de bewo-
ners in het algemeen ten aanzien van autobe-

zitters die onze wijk bezoeken zou mij iets
waard zijn (ook al zijn bet bezoekers die niet
direct huizen in de wijk bezoeken, maar naar
het strand gaan of het circustheater).

Ik maak bij deze eveneens gebruik van de ge-
legenheid om te reageren op het aanleggen
van parkeerdrempels in de buurt. Ik merk dat
de gemeente kennelijk erg veel budget heeft
om bij voortduring aan wegen te werken en
fietspaden aan te leggen die er op een teken-
tafel prachtig uitzien maar in de praktijk niet
zo werken.
Met de drempels is dat eveneens zo. Waarom
bijvoorbeeld in de Brugsestraat drempels in-
voeren als er door de afmeting van de straat en
aan beide zijden parkeren sowieso niet harder
gereden kan worden dan 30 km/uur. Dit argu-
ment geldt voor meerdere straten.  Wie vraagt
er eigenlijk om een 30 km-zone. Is dat de al-
gemene mening in de wijk of van een paar per-
sonen die zich actiever opstellen dan de rest.
Niemand houdt van drempels want als het
mogelijk is worden ze omzeild of vermeden.

De drempels of obstakels op de Badhuisweg
stellen blijkbaar een aantal personen in de
aanliggende flats tevreden. Ze worden geme-
den door vele honderden mensen die nu bij
het koffietentje de oversteek naar de Nieuwe
Parklaan wagen. Daar ontstaat vervolgens een
gevaarlijk kruispunt dat we samen veroorzaakt
hebben. Nog even en er komt zeker een stop-
licht om het verkeer te regelen waar dan ver-
volgens door rood gereden wordt omdat geen
mens dit soort zaken begrijpt. Het is proble-
men creëren die er eigenlijk niet hoeven te
zijn. Overigens heeft de ANWB in de Haagse
Courant gevraagd naar de mening omtrent
drempels in ‘s-Gravenhage. Zij hebben die me-
ningen verzameld Misschien aardig om te zien
wat er is gemeld en wat ermee gedaan wordt.

Dank voor al Uw moeite die U in het wijkwerk
steekt. Sterkte met de voortgang.

Jolande Laval

REACTIE OP DE BRIEF VAN JOLANDE LAVAL 

Beste Jolande,

De brief die je schreef over het verkeer begrijp
ik goed. Ook ik denk vaak genoeg: moet het
parkeerregime echt zo streng? Een tandje min-
der zou al een voldoende uitwerking hebben.
Denk maar terug aan de tijd dat de begintijd
van de regeling nog 13 uur was. In welke stra-

ten was er toen ’s ochtends een parkeerpro-
bleem? Toch kan de praktijk in iedere straat
weer anders zijn, en je moet dat hebben mee-
gemaakt om dat te kunnen beoordelen; wij als
commissie moeten daar goed naar luisteren.
Als je echt last hebt gehad van de parkeerge-
drag van die lieden die niets in jouw straat zelf
te zoeken hebben redeneer je op den duur wel
anders.

De bewoners van de Brusselselaan kennen de
praktijk van het parkeren aan de bosrand het
best, en hun insteek was een oplossing te zoe-
ken waar iedereen tevreden mee is. Zij hebben
contact gezocht met de hotelschool en voor-
stellen gedaan. De Dienst Parkeren, de bewo-
ners en de school zijn om de tafel gaan zitten,
en hebben een regeling gevonden waar alle
partijen tevreden mee zijn. Het lijkt mij dat een
betere benadering niet mogelijk is. 
Het vrij parkeren tussen de Mechelsestraat en
de Doorniksestraat wordt verplaatst naar het
stuk tussen Badhuisweg en Ypersestraat. Nu
maar kijken hoe dit in de praktijk straks werkt.  

Zo gaat het met alle maatregelen die worden
genomen, zijn ze niet goed doordacht dan kan
je een probleem creëren dat vele malen groter
is dan het probleem dat je wilt bestrijden. Een
goed voorbeeld zijn de drempels op de Bad-
huisweg. Het kruispunt bij de Cremerweg is
hierdoor een stuk onveiliger geworden.
De Commissie Verkeer en Vervoer heeft de in-
steek kritisch te zijn op alle maatregelen die
worden genomen. Opmerkingen van bewo-
ners die zulke zaken signaleren zijn uiteraard
zeer welkom. Daarom zijn wij blij met alle re-
acties uit de buurt.

Hans van Leeuwen 

Ingezonden mail 

Ondanks dat ik niet in de wijken van de Gazet
woon lees ik toch altijd het blad. Ik werk nl.
als vrijwilligster in Deo Gratias en daar neem ik
altijd een Scheveningen-Bad Gazet mee. Ik
vind het een leuk informatief blad, zo blijf ik
ook op de hoogte van allerlei zaken. 

Deze keer heb ik ook de puzzel opgelost .
De oplossing is : 
Een blij, mooi, verlicht of gezegend Nieuw
Jaar. Proost!

Vriendelijk groeten: 
Henriët Blauw 
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Nieuws uit Vojvodina !

“Ik heb twee kinderen, een huis en wat land
om groente te telen. Ik heb gewerkt als maga-
zijnmanager, maar we konden nauwelijks rond
komen. Mijn broer Vasa vertelde hoe mooi
Nederland was, en hoe vriendelijk de mensen,
dus ik besloot naar Den Haag te gaan en een
redelijke baan te vinden. Maar dat was niet
eenvoudig. 

Ik kwam vorige winter met het plan een paar
maanden te blijven. Het lukte niet om een
“normale” baan te vinden. Het beetje geld dat
ik bij me had ging er veel sneller doorheen dan
ik had verwacht. Ik bleef hopen en ik begon als
verkoper van het Straatnieuws. Zo hoopte ik
genoeg te verdienen terwijl ik naar ander werk
zocht. Maar ik kon die dingen niet tegelijker-
tijd doen. Als ik niet elke dag lang werkte, zou
ik mijzelf niet kunnen onderhouden, laat staan
geld naar mijn gezin sturen.
Ik was blij dat ik bij dezelfde Albert Heijn kon
werken die zo goed was geweest voor Vasa. Ik
mag zeggen dat ik ook geen enkel vervelend
moment heb meegemaakt, maar me juist veel
goede dingen zal herinneren. De geplande drie
maanden werd een half jaar, en toen een heel
jaar. Ik ben verdrietig dat ik Nederland ga ver-
laten, maar ik moet naar mijn gezin terug. Wat
ik verdiende was niet genoeg om hen op be-
zoek te laten komen, maar ik heb zoveel mooie
herinneringen aan Holland en de mensen, dat
ik mijn gezin veel kan vertellen. 
Ik heb wel wat geld kunnen sparen. We gaan
het gebruiken voor de opleiding van onze kin-

deren. En áls ik genoeg geld verdien om mijn
gezin naar het buitenland te nemen, dan zal
Scheveningen ons doel zijn. Ik zou mijn kin-
deren willen laten zien wat mensen hier berei-
ken, en hoe ze land van de zee kunnen roven
om erop te wonen en te oogsten. 
Ik zou ze ook de Nederlandse windmolens wil-
len laten zien – wij wonen in ons dorp vlakbij
de enige windmolen van Vojvodina. Maar die
is in slechte staat. Ik ga proberen een fonds op

te richten voor de restauratie en als het ons lukt
om hem van wegroesten te redden, dan stuur
ik jullie foto’s. Ik wil alle aardige mensen groe-
ten en veel bedanken voor hun gastvrijheid.

Goran

Vasa hield zijn belofte van vorig jaar. Zijn
droom van het opzetten van een winkel
kwam uit. Hij heeft een winkel geopend in
zijn dorp Novo Milosevo in Vojvodina. De
winkel heet “Holandija” en hij heeft daar al-
tijd zelfgemaakte stroopwafels. Die herin-
neren hem aan zijn tijd in Nederland en zijn
dorpsgenoten kopen ze graag. 
Zijn vriendin Vera hield haar belofte ook en
wachtte op hem. Vorige zomer zijn ze ge-
trouwd. Vera is in verwachting, ze krijgen
binnenkort een kind. Vasa stuurde wat fo-
to’s en ook zijn beste wensen voor de men-
sen in Scheveningen die zo goed voor hem
zijn geweest. Ze worden niet rijk van de
winkel, maar het is genoeg. Ze zijn wel eens
bang wat er gaat gebeuren als hun gezin
groter zou worden. Maar Vasa is altijd een
optimist, hij denkt positief en gelooft dat ze
het zullen redden.” 
De bovenstaande brief, én de foto’s, kreeg
ik van Goran, de verkoper van het “Straat-
nieuws”, die begin januari terug is gegaan
naar Servië. De - in vlekkeloos Engels - ge-
schreven brief heb ik voor u vertaald, maar
ook iets ingekort, zodat er ruimte bleef voor
de foto’s van zijn broer Vasa. Wie de hele
brief wil lezen, kan bij mij terecht.

Jan van Pesch
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“Vasa en Vera voor het raam van hun winkel”

“De klantenlokker is tevens fietsenrek!”

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

Wijk-en Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen
Gentsestraat 22a, Tel. 35410 81  
E-mail: bestuur@bns.myweb.nl

COMPUTERWERK IN DE WINKEL !!

Wie wil tegen vergoeding één- of tweemaal per week, 
senioren uit de wijk helpen om de eerste beginselen van 

TEKSTVERWERKEN, E-MAILEN, INTERNETTEN
onder de knie te krijgen?

Lokatie:Wijkwinkel
Inlichtingen en aanmelding: 

in de Wijkwinkel, per telefoon of e-mail.



Horizontaal:
5. Veevoerschillen (12); 
8. Lotsbestemming voor sommige ganzen en kalveren (3)
9. Glazen geldkist (3)

10. Gemeen musiceren (4+6)
12. Het lot van gelijkwaardige trams (6)
13. Dronken knots (5)
14. Kaartspel voor ouwe mutsen (6)
15. Eén van de producenten van 21 hor. (3)
16. Typisch Haagse manier om het zoet van

de overwinning te proeven (4)
17. Signeerblad voor de kleintjes (13)
21. Favoriet spelletje van het Reewijkse boer-

tje op de markt (5+4+2+6)
23. Als u alle andere woorden niet vindt, moet

u zich maar aan deze raad houden
(4+5+2+4)

25. Geld om in een zoom te stoppen (5)
27. Schijfvormige waterweringen (6)
29. Glazen kaarten (6)
32. Voedsel voor bij het spelen (5)
33. Familie van de pooldeken (12)
35. Tijdverdrijf van een Don Juan (11)
37. Wetenschap der vallende stenen (13)

Verticaal:
1. Talent dat u is gegeven (4)
2. Stap, maar ga toch niet verder (3)
3. Verenigingen van Engelse klaveren (5)
4. Lokkertje vóór Heren en Vrouwen (3)
6. Casinospel dat je in Rusland beter niet

kunt spelen (8)
7. Op z’n Frans alstublieft (3)
8. Casinomasker (9)
9. Bij dit spel gaat het niet om het spel (9)

11. Tropische bomen die een goochelaar in zijn hand verbergt (6)
13. De keuze tussen religie of kapitaal (5+2+4)
16. Hockeyfeest (3)
18. Dobbelmateriaal (5)
19. Tekenspelletje voor criminele jongeren (6)
20. Een strook stof, plus een verbintenis, plus een radiofrequentie (10)
22. Bridgeresultaat in Madurodam (6+6)
24. Lichaamsdeel dat je kunt aannaaien (3)
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BADCRYPTO nr. 8

26. Wedden dat dit goede neuzen zijn? (6)
28. Insect dat nog wel eens tot een olifant wil uitgroeien (3)
30. Als je wilt gokken kun je beter op deze bank zitten (3)
31. Een geboorte die hoge ogen kan gooien (4)
33. Des keizer’s haargroei waar je voor niets voor speelt (5)
34. De kans dat je vrouw in een zoutpilaar verandert (3)
36. Zonnige tegenstander van West en Oost (4)
38. Gemoedstoestand als je geschaakt wordt (3)

Onder de goede inzenders wordt een tegoedbon verloot. De prijs
wordt beschikbaar gesteld door Bloemenhuis George, 
Gentsestraat 40.

Deze puzzel is lastig, dus ook onvolledige oplossingen kunnen mis-
schien nog winnen!

Oplossingen uiterlijk 31 maart 2005 sturen naar: Leuvensestraat
81, 2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl.

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 7 uit de Gazet nr. 169.
1. AD, 2. Bal, 3. Kan, 4. Spar, 5. Piek, 6. Vuurpijl, 7. Zaliger, 8. Krib-
big, 9. Bisschop, 10. Appelflap, 11. Sneeuwwit, 12. Open haard, 
13. Pepernoot, 14. Voetzoeker, 15. Oliebollen, 16. Pakjesavond, 
17. Conferencier, 18. Driekoningen, 19. Goede voornemens, 
20. Wijzen uit het Oosten, 21. Gillende keukenmeiden. 
De wens luidde: 
Een blij, mooi, verlicht of gezegend Nieuw Jaar. Proost!
Er waren veel goede oplossingen. De winnares was deze keer Ma-
rijke de Jong, Hasseltsestraat 74. Gefeliciteerd!
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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

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

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

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

Ellen Plugge ‘92 355 13 40 x. e.
Linde Velders ‘92 306 31 88 x. e.
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 antwoordapparaat 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.

30

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
Al binnen van de voorjaarscollectie: herenoverhemden met korte mouw en
damesbroeken in comfortabel model. Weer op voorraad: korte damesjacks
van brokaatzijde. Nieuw: katoen van 140 cm breed uit Guatemala.

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

GITAARLES(KLASSIEK) DOOR GEDIPLOMEERD DOCENT
Individuele lessen aan kinderen en volwassenen, beginners en gevordere-
den. Dirk Hoogenraadstraat 168 B. Inlichtingen 355 60 63

GARAGE GEZOCHT VOOR CLASSIC CAR
gedurende de winter in omgeving Belgisch Park. Gaarne reacties op 
06-50 41 15 76 of rebrouwer1@wanadoo.nl

PEDICURE/VOETVERZORGING
(ook gediplom. voor diabetici), M.H.G. de Graaf-Koppelman
Stevinstraat 298, tel. 358 54 38

CONFLICTBEMIDDELING 
IN ZAKELIJKE-, ARBEIDS-, BUREN- EN FAMILIERELATIES.
Mr H.L.J.M. van Exel (06-41 83 88 82), Mr A.J.M. Wierikx (06-53 13 69 96)
NMI Mediator.

De prijs voor Gazetjes bedraagt€ 9,– voor maximaal 35 woorden. 
Betaling contant in de wijkwinkel of per postgiro 625 76 88 t.n.v. Be-

wonersvereniging(BNS) te Den Haag.
Gazetjes worden uitsluitend na ontvangst van betaling geplaatst.

Opgave van tekst voor het volgende nummer vóór 25 maart in de wijk-
winkel of per e-mail: bestuur@bns.myweb.nl

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


