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GazetScheveningen-Bad

Den Haag 2020: Wereldstad aan Zee !

Op 28 juni 2005 – net voor het zomerreces - heeft het College van
burgemeester en wethouders de “Structuurvisie Den Haag 2020”
vastgesteld. Na de zomer zal de structuurvisie door de gemeen-
teraad worden behandeld. De structuurvisie is bedoeld als kader
voor ruimtelijke ontwikkelingen in Den Haag van 2005-2020.
Marnix Norder, de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening, Ste-

delijke Ontwikkeling en Wonen (ROSW), heeft behoefte aan een duidelijke visie op
het nieuwe Den Haag.

Tijdens druk bezochte stadsgesprekken heeft wethouder Norder de afgelopen maan-
den over de toekomst van de stad gesproken met bewoners, bedrijven en organisa-
ties in Den Haag en in de regio. Het resultaat mag er zijn: de Structuurvisie (van 68
pagina’s) wordt ondersteund door nog eens 68 pagina’s met “Achtergronden”. 

Wat zegt de Structuurvisie over Scheveningen? Enkele voorproefjes: “Scheveningen
wordt het bruisende tweede stadscentrum van Den Haag” en “De Gevers Deynoot-
weg wordt een luxe winkelstraat met cafés, nachtclubs en bars, die het internatio-
nale karakter van Scheveningen-Bad zullen versterken”.
Meer weten? De structuurvisie kunt u bij de gemeente bestellen. De tekst en de plaat-
jes kunt u ook bekijken op internet – dat kost minder papier en is vriendelijker voor
het milieu. Met de zoektermen “Structuurvisie Den Haag 2020” komt u op de web-
site van de gemeente.

Misschien verlangt u terug naar het rustige Scheveningen van Panorama Mesdag.
Helaas – leven is verandering. Bij de sluiting van de Afsluitdijk in 1932 heeft konin-
gin Wilhelmina het mooi gezegd: “Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.”

Axel Rosendahl Huber

TEUN RITZEMA: BEDANKT!

Eind 1997 trad Teun Ritzema toe tot de redactie van uw wijkblad (toen nog ‘Parkgazet’ geheten).
Als Bestuurslid vertegenwoordigde hij de bewoners van Duttendel en omgeving Wittebrug. Nu,
acht jaar later, verlaat hij de redactie. Teun, een welbespraakt heerschap en een echte taalpurist!
Wanneer tijdens de redactievergaderingen
woorden als ‘business’, ‘shop’ of ‘team’ vielen,
ging Teun op het puntje van zijn stoel zitten en
liet ons allen onmiddellijk weten dat die woor-
den ook in het Nederlands bestaan. Sterker nog,
hij vertelde ons ook dikwijls – als toegift – waar
die Nederlandse woorden hun oorsprong von-
den. Zijn bijdragen waren bijzonder. Geschre-
ven met groot enthousiasme en – uiteraard – in
perfect Nederlands! Teun, bedankt voor je inzet
en het ga je goed!

De gaande en de komende man van Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug: 

Teun Ritzema (l) en Michel van der Tak (r). Zie ook pagina 13

Bij de foto’s op de voorpagina van links naar rechts:

Avondstemming op het terras van het Kurhaus. Kurhausplein: de toekomstige "Times Square" van "The Hague".
Morales vindt het Scheveningse strand te recht, wil een uitstulping maken. Gevers Deynootweg: de toekom-
stige "5th Avenue" van "The Hague".
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In Memoriam

Hans van den Broek (1941-2005)

Hans van den Broek, Directeur Beheerskan-
toor Scheveningen (BKS) is niet meer. 
Misschien zegt u de naam niet veel, maar hij
was de spin in het web van de kuststrook
Scheveningen Bad. Vanaf 1984 zette van
den Broek  zich in om de badplaats te ont-
wikkelen. Hij deed dit als beheerder voor di-
verse particuliere eigenaren en de ge-
meente Den Haag van veel onroerend goed
en het strand. Zijn onvrede over de lang-
zame en onvolwassen ontwikkeling van
Scheveningen deed hem besluiten een ei-
gen organisatiebureau Scheveningen op te
richten, waarmee hij inmiddels befaamde
evenementen organiseerde, zoals de Classic
Scheveningen - Luxemburg - Scheveningen
rally met oude auto’s. Aan de verdere groei
van zijn badplaats kan hij nu helaas niet
meer meewerken. 

Hans van den Broek werd slechts 64 jaar.

Het overlijden van de heer Blitz, ex-voorzitter
van de Bewonersvereniging Belgisch Park en
de Bewonersvereniging Noordelijk Scheve-
ningen, geeft mij aanleiding hieraan persoon-
lijk enige aandacht te besteden in de Badga-
zet. 
Er kan een groot aantal wapenfeiten tijdens
zijn voorzitterschap op zijn conto worden bij-
geschreven, ik zal mij tot enige beperken.

Tijdens zijn zittingsperiode werd naast de
reeds jaren bestaande wijkvereniging bij-
voorbeeld de bewonersorganisatie opge-
richt. Een van de redenen hiertoe was het
besluit van de gemeente om wijkverenigin-
gen geen eigen gesubsidieerd onderkomen
toe te staan en een bewonersorganisatie
wel. 
Dat de heer Blitz zich na zijn succesvolle car-
rière in het bedrijfsleven nog tot actievoer-
der en de schrik van de Haagse gemeente
zou ontwikkelen, lag aan de loop der om-
standigheden. Met het toenemen van het
aantal bezoekers aan Scheveningen steeg
ook de geluidsoverlast van de strandhoreca
tot onaanvaardbare hoogte voor de bewo-
ners. Blitz klaagde niet maar ondernam ac-
tie, zoals het benaderen van politici, de be-
trokken ambtenaren en de politie. Al deze
moeite resulteerde uiteindelijk in het vast-
leggen van wat in de wandeling ‘de mu-
ziekregeling Scheveningen’ genoemd
wordt. In deze regeling staat heel duidelijk
vermeld wat de rechten en de plichten van
de horeca zijn en wat de bewoners moeten
bedogen. 
Smakelijk kon hij ook vertellen over het ab-
surde plan om een parkeerdek boven het
parkeerterrein bij de Oranjeflats te bouwen.
Blitz rekende de ambtenaren fijntjes voor
dat de kosten van de aanleg van een par-
keerplaats ver boven het gemiddelde be-
drag zouden komen. En dat het aantal
nieuwe parkeerplaatsen zeer gering zou
zijn. Van dit plan is dan ook niets meer ver-
nomen.
De heer Blitz rekende overigens graag. Hij
berekende ook de kosten van het bouwen
van een aantal huizen in zee, een plan
waarover in zijn jaren uitvoerig werd gedis-
cussieerd. De kosten van deze huizen zou-
den zo schrikbarend hoog worden, dat ze
vrijwel onbetaalbaar zouden worden, afge-
zien nog van de ongemakken die wonen in
het water (mist en storm) met zich mee-
brengen. Hij maakte zich dan ook niet ver-
der druk over dit plan.

Helaas was het bestemmingsplan Scheve-
ningen, waarin de contouren van het
bouwplan waren vastgelegd, lang voordat
de wijkvereniging was opgericht goedge-
keurd door het gemeentebestuur. Daaraan
was niets meer te veranderen. Hoogstens
werd het hier en daar wat bijgebogen. Wel
werd het onzalige plan om een groot aantal
huizen en een flatgebouw in de duinen te
bouwen door zijn niet aflatende ijver afge-
blazen. Er vindt nu slechts bebouwing van
beperkte omvang plaats. Het bleef hem
echter ergeren dat de toren aan de Zwolse-
straat tot in Katwijk, waar hij tot op hoge
leeftijd graag naar toe wandelde, zichtbaar
was. Horizonvervuiling noemde hij dat. 
Scheveningen verliest in hem een markante
figuur waarmee ik altijd graag heb samen-
gewerkt. Zijn naam zal nog lang in de di-
verse verenigingen genoemd worden.

Liesbeth A. Aschmoneit
Oud Voorzitter Bewonersvereniging

IN MEMORIAM: IR JOOP G. BLITZ  (1913-2005)

Dit is uw kans om met raadsleden te pra-
ten over uw wijk 

Op dinsdag 13 september wordt vanaf
17.00 uur verzameld bij de wijkwinkel in de
Gentsestraat 22A, waar een routebeschrij-
ving aan de deelnemers wordt uitgereikt. 
De wandeling start om 17.15 uur. 

Bestuursleden van de wijkvereniging zullen
een toelichting geven. Bewoners uit Noor-
delijk Scheveningen (het Belgisch Park, het
Renbaankwartier, Westbroekpark, Dutten-
del en Wittenbrug en Scheveningen Noord
(omgeving boulevard) worden van harte
uitgenodigd om mee te wandelen. Na af-
loop (om circa 18.30 uur) bent u welkom in
de wijkwinkel voor een kop soep en een
broodje en kunt u op informele wijze met
de raadsleden in gesprek.

Wat is de stadsdeelcommissie?
De gemeenteraad heeft voor ieder stads-
deel een stadsdeelcommissie ingesteld.

Deze acht commissies zijn bedoeld als “de
ogen en oren van de gemeenteraad”. Ze
proberen de afstand tussen de raad en de
inwoners te verkleinen door zich te verdie-
pen in wat zich in de wijken afspeelt. 

De stadsdeelcommissies hebben geen be-
sluitvormende bevoegdheden, maar kun-
nen de raad adviseren over zaken die spelen
in het betreffende stadsdeel. Verder bren-
gen zij advies uit over het tweejaarlijkse
stadsdeelplan. De vergaderingen van de
stadsdeelcommissies zijn openbaar en wor-
den zo veel mogelijk op locatie, dus in het
stadsdeel, gehouden. Soms wordt dit ge-
daan in de vorm van een werkbezoek.

Voor de bijeenkomsten en bezoeken van de
stadsdeelcommissie Scheveningen worden
altijd de stadsdeelwethouder (de heer Wil-
bert Stolte) en de stadsdeelcoördinator (de
heer Paul de Kievit) uitgenodigd.

STADSDEELCOMMISSIE SCHEVENINGEN KOMT NAAR HET
BELGISCH PARK!



den. Dit gedrag benadeeld de doorstro-
ming van het verkeer en is op drukke
dagen ongewenst.

3 Op de startbijeenkomst ICT in Bereik-
baarheid van 12 april 2005 is de actuele
en adequate dienstverlening op het ge-
bied van de mobiliteitsinformatie voor
de regio Haaglanden aan de orde geko-
men. Het dynamische verkeersmanage-
ment geeft de weggebruikers betrouw-
bare informatie waardoor ook toeristen
op de hoogte zijn van de verkeer en par-
keersituatie. Een meer flexibele benade-
ring van het Scheveningse verkeer be-
hoort door de nieuwe ontwikkelingen
tot de mogelijkheden.

4 Het verblijfklimaat is door de seizoenen
aan grote veranderingen onderhevig.
Deze verschillen dienen bij de beslissin-
gen over de inrichting van de Boulevard
een belangrijke rol te spelen. De ver-
keersafwikkeling bepaalt mede de aan-
trekkelijkheid van het bezoek aan de
kust en heeft zodoende een belangrijke
invloed op het economisch functione-
ren van de badplaats. 

De vijf organisaties zijn natuurlijk gedeelte-
lijk tevreden met het feit dat het punt van
het doorgaande verkeer richting haven van
de brief van 4 november is overgenomen. 
Doch het voorstel van éénrichtingsverkeer
richting haven en de lus in combinatie met
een parkeervoorziening bij het eindpunt
van lijn 11 kan geen waardering oogsten. 

Het autoverkeer op die lus zal bestaan uit
veel parkeerplaatszoekenden. De parkeer-
plaats zo dicht bij het strand is zeer aantrek-
kelijk en een tijdje wachten voor zo’n plek
wordt dan voor lief genomen. De stagnatie
die hierdoor ontstaat is ernstig en zal de hele
Boulevard omvatten vanaf de Scheve-
ningseslag tot de Visserhavenweg en wel-
licht zullen de opstoppingen zich uitbreiden
naar andere delen van Scheveningen. 

Het verkeer nadert van twee kanten tegelijk
de parkeerplaats. Deze situatie lijkt op die
van de ingang bij de parkeergarage
“Nieuwe Parklaan”. De politie van het bu-
reau “Nieuwe Parklaan” kan als ervaring-
deskundige hierover informatie verstrek-
ken.

Boulevard. In een ambtelijk stuk “Studie
Scheveningen Boulevard visie” heeft de ge-
meente een combinatie voorgesteld van het
eerste plan van de gemeente en het advies
van het verkeer en parkeeroverleg (zie fi-
guur 3). Naar aanleiding van deze studie
hebben de vier bewonersorganisaties (ha-
ven,dorp, bad en Duttendel) en de Vereni-
ging van strandexploitanten gemeend zelf
een standpunt hierover te ontwikkelen. 

De uitgangspunten van de studie waar wij
ons niet in kunnen vinden, zijn:

1 De strandweg heeft geen belangrijke
functie voor het doorgaande verkeer. Er
is geen noodzaak om de Boulevard in
beide richtingen berijdbaar te houden.

2 Flaneren met de auto wordt als wense-
lijk ervaren en dient mogelijk te blijven.

3 Periodieke afsluiting (delen) van de
Boulevard, bijvoorbeeld alleen afsluiten
tijdens warme stranddagen, is onge-
wenst. De meeste toeristen zijn niet op
de hoogte en het leidt hierdoor tot on-
duidelijkheid en zoekverkeer.

4 De kwaliteit van de ruimtelijke inrichting
speelt een belangrijke rol bij de ver-
keersafwikkeling.

Wij zouden deze punten willen nuanceren of
vervangen zien door:

1 De Strandweg heeft geen belangrijke
functie voor het doorgaand verkeer,
maar heeft wel een functie voor het
plaatselijk verkeer. Het is een verbinding
tussen bad en haven en ontlast de route
via de Jurriaan Kokstraat, Duinstraat en
Westduinweg. De mogelijkheid om met
de auto over de Strandweg te rijden en
Scheveningen te bezoeken dient ge-
handhaafd te blijven.

2 Het flaneren met de auto heeft tot doel
te worden bekeken door rondjes te rij-
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NOGMAALS DE STRANDWEG
COMMISSIE VAN VERKEER EN VERVOER

Op 4 november 2004 hebben de drie bewo-
nersorganisaties van haven, dorp en bad in
een brief aan de gemeente de volgende twee
zaken aan de orde gesteld:
• Het autoloos maken van de Boulevard

tussen de Scheveningseslag en de Vis-
serhavenweg is geen goede zaak.

• Het aanleggen van een dubbele lus in
combinatie met parkeergelegenheid bij
het eindpunt van lijn 11 is ongewenst.

In de Badgazet van december is hier uitvoe-
rig op ingegaan (zie figuur 1).
De plannen zijn besproken bij het Verkeer
en Parkeeroverleg met de gemeente met
vertegenwoordigers van de politie, bewo-
ners en ondernemers van het Stadsdeel
Scheveningen. Het advies van het Verkeer
en Parkeeroverleg was unaniem. Eenrich-
tingsverkeer richting haven en geen lus in
combinatie met een parkeerterrein bij het
eindpunt van lijn 11 (zie figuur 2). 
Op 14 december 2004 is het college van
Burgemeester en Wethouders akkoord ge-
gaan met de Scheveningen Boulevard Visie
op het punt van de verkeersafwikkeling na.
Besloten is dit punt nader uit te werken in
een interactief proces. 

Nieuwe plannen
Nu zijn we ruim een half jaar later en de ge-
meente komt met nieuwe plannen voor de

B E W O N E R S - / W I J K V E R E N I G I N G

vervolg op pagina 9

figuur 3

figuur 1

figuur 2



Het bestuur van de Bewonersvereniging
Noordelijk Scheveningen (BNS) is boos op
wethouder W.J. Stolte (Stadsbeheer, ICT,
Scheveningen en Sport).

Hij heeft met strandexploitanten afspraken
gemaakt over de verlenging van het strand-
seizoen zonder met de bewoners te over-
leggen. Eind juli heeft het bestuur van de
BNS zich bij de wethouder daarover schrif-
telijk beklaagd.

Het bestuur van de BNS had in maart dit
jaar in een brief aan het stadsdeelkantoor
aangedrongen op overleg, zodat de bewo-
ners van de kuststrook zouden kunnen

worden geraadpleegd. Aanleiding voor de
brief was het niet doorgaan van de sei-
zoensverlenging in 2004 wegens gebrek
aan draagvlak bij de strandpachters.
“Mocht de gemeente Den Haag voor 2005
overwegen om het strandseizoen te verlen-
gen dan verzoeken wij u ons hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte te stellen”,
aldus de brief van maart, waarop overigens
nooit is gereageerd. Bij de besluitvorming is
de visie van de bewoners nu dus niet mee-
genomen. 
Het bestuur van de BNS vraagt in de brief
aan de wethouder om een overzicht van de
gemaakte afspraken, onder andere voor
geluidsoverlast en het schoonmaken van

het strand. Ook wil het bestuur betrokken
worden bij de evaluatie van het plan.
De verlenging van het strandseizoen is een
experiment. Volgens de nieuwe afspraken
moeten ondernemers ervoor zorgen, dat
het strand op 31 oktober weer helemaal
leeg en schoon is.

Het bestuur van de BNS vraagt bewoners
in de kuststrook om hun mening en erva-
ringen. 
Uw bevindingen kunt u aan het bestuur
doorgeven: 
per e-mail via bestuur@bns.myweb.nl
per post via de Wijkwinkel, 
Gentsestraat 22a, 2587 HT Den Haag 
of telefonisch (wijkwinkel) via nummer
070–354 10 81 .
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BNS WIL INSPRAAK BIJ EXPERIMENT SEIZOENSVERLENGING

De gemeente vraagt Hagenaars mee te wer-
ken aan het bestrijden van de overlast door
meeuwen en stadsduiven. Dit kan door de
vogels niet te voeren en afval op de goede
manier aan te bieden. 

Zet vuilnis niet onnodig buiten. Onderne-
mers wordt gevraagd om de inhoud van af-
valcontainers voor vogels moeilijk bereik-
baar te maken. Vooral in het kustgebied kan
de overlast hierdoor afnemen. 
Veel ongemak wordt veroorzaakt door
meeuwen die vuilniszakken openscheuren
en afvalcontainers plunderen om aan voed-
sel te komen. Deze overlast kan worden
voorkomen door vuilniszakken pas op de

ochtend van de ophaaldag buiten te zetten,
vanaf 07.45 uur. 

De gemeente Den Haag vraagt bewoners
ook om oud brood en andere etensresten in
de afvalbak of de GFT-bak te gooien en niet
aan de vogels te voeren. 
Stadsvogels en duiven en meeuwen komen
van nature voor in een rotsachtige stenen
omgeving en passen zich in de stad makke-
lijk aan. De stad biedt hen ook voldoende
nestgelegenheid en voedsel. Bovendien is
de vossenpopulatie in het Haagse duinge-
bied de laatste 15 jaar toegenomen, waar-
door meeuwen daar minder gelegenheid
hebben om te nestelen. Om deze redenen

verblijven de vogels steeds meer in de stad
en kunnen ze zich gemakkelijk voortplan-
ten. 

De gemeente houdt de stad zoveel moge-
lijk schoon door tijdig de afvalbakken te le-
gen, de straten en parken schoon te houden
en het huisvuil op te halen. Omdat veel vo-
gelpoep (monumentale) gebouwen en
beelden aantast, plaatst de gemeente anti-
nestelprikkers en sluit nestelruimtes af. Ook
de inwoners van Den Haag kunnen de
overlast verminderen door potentiële nest-
locaties ontoegankelijk te maken. Zo kan de
overlast door meeuwen en duiven worden
verminderd. 
Meer informatie is te vinden op 
www.denhaag.nl/vogeloverlast. 

VOGELS VOEREN GEPAST, MAAR VOORKOM OVERLAST 
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Donderdag 9 juli is voor de 45e keer het 
Internationale Rozenconcours van Den Haag
gehouden in het rosarium van het prachtige
Westbroekpark.
Ondergetekenden hebben namens onze 
wijkvereniging hier ook aan deelgenomen:
geen onaangename bezigheid.

De rozen moeten gekeurd worden op tal
van eigenschappen zoals kleur, gezondheid
en natuurlijk ook op geur. In elke categorie
worden rozen onderscheiden met goud, zil-
ver en brons en de roos met het hoogste
aantal punten wordt bekroond met de
meest begeerde internationale onderschei-

ding in de rozenwereld: De Gouden Roos
van de stad ‘s-Gravenhage, een verguld
bronzen sculptuur van de Haagse kunste-
nares Ingrid Rekers. De Aprikola, een abri-
kooskleurige trosroos van kweker Wilhelm
Kordes uit Duitsland, heeft dit jaar de prijs
gewonnen. Het is werkelijk een prachtige
roos en u kunt deze roos vinden in vak nr.
231. 

Tot eind oktober bloeien in ”onze achter-
tuin” de allermooiste rozen van de wereld,
zo’n 20.000 struiken op ruim 300 rozen-
bedden. Het park met z’n romantische
doorkijkjes en schilderachtige waterpartijen

is in de jaren twintig aangelegd in de En-
gelse landschapstijl naar een ontwerp van
Pieter Westbroek. Het behoort tot de fraai-
ste tuinen van Europa en er is altijd wat te
beleven. 
Nu dan de seizoengebonden rozenpracht,
maar ook de doorlopende voorstelling van
wel zo’n duizend soorten vaste planten, die
het Haagse groenbedrijf het publiek hier
aanbiedt. Het meeste groen in het decor
rond het rosarium is van direct na de oorlog.
In het rosarium staan de bomen, coniferen
en heesters er zo weelderig bij, dat het voor
iedere bezoeker een feest is om hier rond te
lopen. Een echte aanrader voor iedere wijk-
bewoner.

Lia Vermeer en Willy Bijl

WESTBROEKPARK ROZENCONCOURS



veel voorkomende psychische problemen
(depressie, angststoornissen, ‘burn-out’)
weer zelfstandig gaan wonen. Met de ge-
meente is de afspraak gemaakt dat het hier
niet zal gaan om verslaafden, daklozen en
andere meer ernstige gevallen. Stichting
Steigers heeft in Nederland momenteel al
zo’n 100 appartementen die hiervoor be-
stemd zijn. Sommige appartementen zijn in
beheer, sommigen zijn eigendom. 

Robin Hood concept
Het woonhotel dat op de plek van Huize
Helena komt, hanteert volgens Wayne Lau-
dermilk, Directeur van Steigers Beheerstich-
ting, het zogenaamde ‘Robin Hood’ con-
cept: het gebouw zal eigendom zijn van
Steigers Beheerstichting. 
De appartementen worden permanent ge-
huurd tegen marktconforme prijzen door
bedrijven om personeel onder te brengen
(denk aan expats) en dit levert een bedrag
op waarmee Parnassia zorg kan verlenen.
Met andere woorden: (al is de woordkeus in
dit geval niet helemaal van toepassing) “de
rijken zorgen indirect voor de armen”.
Voordeel voor Steigers is dat zij in elk geval
huur ontvangt, ook al hebben de bedrijven
niemand die in die appartementen gaan
wonen. Nadeel voor de buurt is de eventu-
ele leegstand die kan ontstaan. 
De huurders afkomstig van Parnassia blijven
maximaal een jaar in het woonhotel wonen.
Dat wordt schriftelijk overeengekomen om
te voorkomen dat huurders – zoals bij een
normale huurconstructie – weigeren te ver-
trekken. 

Duur en druk
Waarom koos Steigers voor deze dure en
toeristisch drukke locatie?
Laudermilk: “Er is eenvoudig weg niets an-
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Een ‘woonhotel’. Dordrecht heeft er al een.
Rotterdam heeft iets soortgelijks. En nu krijgt
Scheveningen er ook een. Tenminste, als het
tot een akkoord komt tussen de Gemeente,
Beheerstichting Steigers en Parnassia. 

Huize Helena, voormalig verzorgingstehuis
op de hoek Gevers Deynootweg/Rotter-
damsestraat wordt in dat geval afgebroken
en een nieuw gebouw zou ruimte moeten
gaan bieden aan 64 personen. De helft zou
bestaan uit mensen die vanwege werk of
stage tijdelijk een huurwoning zoeken. De
andere helft bestaat uit patiënten van Parn-
assia, die daar zelfstandig kunnen wonen,
voordat ze definitief en geheel op eigen be-
nen de maatschappij weer in kunnen gaan.
De begeleiding van de patiënten wisselt van
een incidenteel poliklinisch contact tot een
intensieve dagklinische behandeling (vier
tot vijf dagdelen per week) in een van de
vestigingen van Parnassia elders in de regio. 

Uit de taboesfeer
Volgens professor Erik Hoencamp zijn er
ruim 40.000 cliënten van Parnassia in Den
Haag. Dat betekent dat 1 op de 10 Hage-
naars een psychisch probleem heeft. Dat
varieert van een kortstondige en vrij on-
schuldige depressie tot een ernstige vorm
van schizofrenie. Cliënt zijn van instanties
als Parnassia is gelukkig al heel lang geen
taboe meer in onze maatschappij. Maar het
is altijd nog wel een groot probleem om
mensen na behandeling bij zo’n instantie
geleidelijk terug te laten keren in de maat-
schappij. 
Er is volgens Hoencamp veel vraag naar
zelfstandig begeleid wonen. Na ontslag
kunnen mensen onder begeleiding ‘wen-
nen’ aan het zelfstandig leven in de maat-
schappij. Het gaat hier om mensen die na

‘MAGIC MIX’ AAN GEVERS DEYNOOTWEG
ders te vinden in het dure Den Haag. Dit
kwam op ons pad”.
Maar het is een demografisch gegeven dat
het aantal bejaarden in Den Haag binnen 5
tot 10 jaar zal afnemen. Er komen dus van-
zelf tehuizen leeg te staan. Kan Steigers
daar niet op wachten?
Laudermilk geeft toe dat dit misschien een
alternatief zou kunnen zijn, maar voorlopig
is hij erg blij met de locatie die hij nu op het
oog heeft. Hoencamp voegt toe: “dat het
een drukke buurt is, is juist goed. Men moet
wennen aan de reële wereld met alle hecti-
sche drukte die daar bij hoort”.

Informatieavond buurtbewoners
Het nieuw te bouwen woonhotel wordt
volgens Laudermilk een ‘magic mix’ van
jongeren, ouderen, ‘gewone’ bewoners en
deelnemers aan het zelfstandig begeleid
wonen project van Parnassia. Het gebouw
zal niet hoger worden dan het pand ernaast
en krijgt een eigen parkeergarage op de be-
gane grond. 

Van de plannen van de Gemeente om in
2020 (bron: ‘Structuurvisie Scheveningen
2020’) van de Gevers Deynootweg een
soort luxe geconcentreerd uitgaanscentrum
te maken weet Laudermilk niets. Maar zijn
ogen glinsteren als hij concludeert dat ‘dit
tegen die tijd erg lucratief kan zijn’.
Als het tot een definitief akkoord komt, zal
de gemeente een informatieavond organi-
seren voor de buurtbewoners. Tijdens deze
bijeenkomst zal uitvoerig uitleg gegeven
worden over de achtergronden, de opzet en
het uiteindelijk ontwerp en de verdere pro-
cedure. Blijf dus alert en zorg dat u erbij
bent!

Marit Berssenbrugge

Was het standpunt in de brief van 4 no-
vember nog:
“Een Strandweg met één rijrichting van
Scheveningseslag tot de Visserhavenweg
en parkeergelegenheid gespreid over een
groot gedeelte van het tracé, geeft de par-
keerplaatszoekende het idee dat doorrijden
zin heeft en voorkomt zo stagnatie. Het fla-
neerverkeer wordt bemoeilijkt en ontmoe-
digd want het keren en zo direct opnieuw

beginnen met flaneren is er niet meer bij.
Het éénrichtingsverkeer stimuleert het
doorrijden en bemoeilijkt het flaneren en is
dus een beter alternatief.”

Dynamische benadering
Nu willen wij ons verder beraden over een
meer dynamische benadering van de ver-
keersafwikkeling op de Boulevard. Een
eventuele (gedeeltelijke) handhaving van
het tweerichtingsverkeer behoort tot de
mogelijkheden. Het rapport “Experiment

Piekscenario Scheveningen” en de advies-
nota “Verkeerscirculatieplan Scheveningen-
Kuststrook” van Diepens en Okkema zullen
opnieuw gelezen moeten worden. 

Aan het eind van de zomer zullen wij na
onze overdenkingen en beraadslagingen
het definitieve standpunt over de verkeers-
afwikkeling op de Boulevard bepalen. 

Hans van Leeuwen

vervolg van pagina 7



Het Belgischeplein zal nog dit jaar worden
opgeknapt. De gemeente heeft daarvoor een
beperkt budget van het Rijk verkregen. Het
karakter van het plein blijft ongewijzigd. 

De struiken zullen enigszins worden terug-
gesnoeid. Daardoor ontstaat er ruimte voor
een cirkelvormige taxushaag. Die accen-
tueert het karakter van het plein. Achter
deze haag komen vijf vlinderstruiken. Voor
de haag komt een bloemenperk met rozen
en lavendel of hortensia. Het elektriciteits-
huisje blijft aan het oog onttrokken. De be-
strating wordt vernieuwd met een luxer,
donkerder tegel. De stoepranden worden
opnieuw gelegd en op een aantal plaatsen
verlaagd. 
Personen met loophulpmiddelen of met een
rolstoel kunnen daardoor ook op het plein.
De bankjes worden opgeknapt. Er komen
meer en betere vuilnisbakken voor normaal
afval en voor hondenpoep. Rond de voet
van de bomen komen kleine hekjes, met
daarbinnen grind. Deze zogenaamde
‘boomspiegels’ worden voor alle bomen
even groot. Het bijgaande schetsplan van
het gemeentelijk ingenieursbureau brengt
e.e.a. in beeld.

De twee grootste ambities van de werk-
groep waren licht en ruimte realiseren door
het vrijmaken van het midden van het plein
en het plaatsen van lantaarnpalen. Die am-
bities vallen buiten het budget. Maar niet
alle bewoners ondersteunen de ruimte-

scheppende ambities. De hoop van de
werkgroep op het vrijmaken van het plein
door het verplaatsen van het elektriciteits-
huisje is daarom vervlogen. Daartegenover
staat dat wij er op vertrouwen dat het wel
zal lukken om vanuit het wijkbrede straat-
verlichtingproject lantaarnpalen op het
plein te plaatsen. Wij beschouwen vernieu-
wing van de pleinverlichting als een nood-
zakelijk feit. 

Een belangrijk aandachtspunt is de overlast
die wordt veroorzaakt door hondenpoep.
De opknapbeurt volgt het gemeentelijk be-
leid: honden aangelijnd, en poep opruimen.
Daarvoor worden dus meer speciale afval-
bakken geplaatst. Vanuit de gemeente zal

op de handhaving van dit beleid worden
toegezien. Een flink aantal buurtbewoners
gaat dit niet ver genoeg. Zij zien liever een
verbod op honden, en willen dit ook bena-
drukken met een hek rond het grasveld.
Maar de aanleg van zo’n hek stelt niet ie-
dere buurtbewoner op prijs. Bovendien valt
een hek ook niet binnen het budget. Aan de
gemeente is daarom voorgesteld om een
verbod op honden, en de plaatsing van een
hek, pas aan de orde te stellen indien mocht
blijken dat strengere handhaving van het
aanlijn- en opruimgebod, nu en na de op-
knapbeurt, niet werkt.

Uit reacties van bewoners is duidelijk dat
een maximum snelheid van 30 km/u op
hoge prijs zal worden gesteld. Diverse be-
woners zijn voorstander van een parkeer-
verbod langs de binnenring van het plein.
Ze vinden het jammer om tegen touring-
cars, vrachtwagens en recreatievoertuigen
te moeten aankijken in plaats van tegen het
opgeknapte plein. Maar het gaat ook om
de veiligheid. Vooral kinderen die de bin-
nenring van het plein verlaten zijn door de
geparkeerde auto’s slecht zichtbaar. Wij
hebben de gemeente gevraagd de parkeer-
situatie te beoordelen en de benodigde
maatregelen te nemen. 

Wij zijn verheugd dat de opknapbeurt dit
jaar zal worden gerealiseerd. Bij de gedetail-
leerde uitwerking en de realisatie van de
plannen zal de gemeente de wijk blijven be-
trekken. 

Namens de werkgroep Belgischeplein
Erik van de Linde

11

VAN DE WERKGROEP BELGISCHEPLEIN



In de laatste Scheveningen-Bad Gazet was
het verslag opgenomen van de algemene le-
denvergadering van de Wijkvereniging Dut-
tendel en Wittebrug op 18 april jl.  Daarin
werd in enkele korte en nuchtere bewoordin-
gen melding gemaakt van het aftreden van
twee bestuursleden van het eerste uur, t.w.
mevrouw T. Faber-de Heer en de heer T. Rit-
zema. De kritische lezer zal misschien ge-
dacht hebben: “kan dat niet wat enthousias-
ter? 

Zo weinig woorden voor twee bestuursle-
den, die liefst 8 jaar hun beste been hebben
voorgezet bij de behartiging van de belan-
gen van de wijk? Die kritische lezer heeft
gelijk. Maar hij weet waarschijnlijk niet dat
dat verslag is geschreven door één van de
afscheidnemende bestuursleden, t.w. de
heer Ritzema. En die steekt zichzelf natuur-
lijk geen pluim op de hoed. 

Wij doen dat wel. Want er is meer aan de
hand dan de koele constatering dat “Toos
en Teun” de goede zaak van de Wijkvereni-
ging 8 jaar lang gediend hebben. In de eer-
ste plaats waren het helemaal geen 8 jaren,
maar meer. Mevrouw Faber trad al midden
1993 toe tot het bestuur van de toenmalige
Stichting “Wijkoverleg Duttendel, Klein
Zwitserland en Sint-Hubertus.” En de heer
Ritzema was ook al enige jaren vóór de fu-
sie tussen “Duttendel” en “Wittebrug” se-

cretaris van de Wijkvereniging Wittebrug.
In 1997 kwam de fusie van de beide ge-
noemde wijkverenigingen tot de Wijkver-
eniging Duttendel en Wittebrug tot stand
en begon de teller voor hun beider be-
stuurstermijn opnieuw. Reeds toen brach-
ten zij dus de nodige bestuurservaring en
kennis mee in het nieuwe bestuur en die
kennis en ervaring werden in de daaropvol-
gende jaren nog verder uitgebreid. Daar
kwam nog bij dat hun beider werkterreinen
elkaar aardig aanvulden. 

Mevrouw Faber beschikte bij haar aantre-
den al over veel bestuurservaring, maar
voelde zich in haar vakgebied, juridische za-
ken, het meest in haar element. Tijdens de
jarenlange procedures over de al of niet ves-
tiging van een instituut voor nachtdetentie
naast de strafgevangenis bleek zij een voor-
treffelijke counterpart voor onze advocaat,
die zij aanvulde waar dat nodig was en cor-
rigeerde, als er sprake was van onjuisthe-
den. Daarnaast was zij ook onze bestuurs-
vertegenwoordiger in de GSBO, waar zij de
belangen van onze wijkvereniging, maar
ook van de bewonersverenigingen in het al-
gemeen met verve verdedigde. 
Van haar kon je altijd een duidelijk stand-
punt verwachten en zij wist dat met deug-
delijke argumenten te onderbouwen. En als
ze het al eens bij het verkeerde eind had en
het tegendeel met goede argumenten werd
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aangetoond, was zij de eerste om dat te er-
kennen.
De heer Ritzema bracht andere kwaliteiten
mee. De kwalificatie “wandelende encyclo-
pedie van de wijk” zou hem niet misstaan
hebben, zo groot was zijn kennis van aller-
lei onderwerpen betreffende de wijk, van
klein tot groot en van hoog tot laag. Hier
kwamen niet alleen zijn kennis van het ver-
leden, maar ook zijn sterke geheugen én
zijn interesse in volle omvang naar voren. En
interesse had hij. Zelfs als het om onderwer-
pen ging, die voor de Wijkvereniging van
minder belang waren, zocht hij ze tot op de
bodem uit. In het verlengde daarvan was hij
altijd bereid om de bewoners van de wijk te
informeren en van advies te dienen, ook al
ging het om zaken die het wijkbelang niet
direct raakten.

Om een afscheid van twee gewone be-
stuursleden gaat het dus helemaal niet. Wij
hebben afscheid moeten nemen van deze
markante bestuursleden, die veel hebben
bijgedragen aan het wel en wee van de wijk
en in het bestuur een belangrijke inbreng
hadden. 
Het aanbieden van de traditionele boeken-
bon tijdens de algemene ledenvergadering
van 18 april jl. was dan ook een flauwe af-
spiegeling van de erkentelijkheid, die wij je-
gens hen voelen.

Het Bestuur

Per 11 december 2005 worden wijzigin-
gen aangebracht in de lijnvoering van
bus 22. Tot nu toe was deze lijn de dans
ontsprongen, omdat de bezetting ervan
redelijk goed is. 

In het kader van de bezuinigingen rijdt
met ingang van deze datum de bus niet
meer naar Leidschendam maar via station
CS naar het eindpunt Duinzigt in het Be-
noordenhout. 
De route wordt dan als volgt: het huidige
traject naar het station centraal blijft het-
zelfde maar vanaf het busplatform wordt
via de tunnel naar de Koningskade (het
Malieveld) gereden en verder via de Was-

senaarseweg, de Oostduinlaan, de Ruij-
chrocklaan, van Hogenhoucklaan en de
Waalsdorperweg naar Duinzigt. De te-
rugreis is dezelfde route als de heenreis.

Buslijn 5 wordt opgeheven. Het voordeel
voor de bewoners van Duinzigt is, dat de
bus nu eens per 15 minuten in plaats van
eens per 30 minuten rijdt. Na 19.30 on-
derhoudt de bus een 30 minuten dienst.
Nadeel voor hen is dat zij via CS naar de
stad of Scheveningen moeten reizen.

Alle haltes tussen Scheveningen en sta-
tion CS worden gehandhaafd. Omdat
bus 22 niet de route van de huidige lijn 5

rijdt, worden zeven nieuwe halteplaatsen
ingericht. De HTM is van mening dat deze
wijzigingen geen grote vertragingen zul-
len opleveren. De HTM gaat ervan uit dat
95% van het openbaar vervoer op tijd
rijdt. 

Inspraak op deze wijzigingen was moge-
lijk tot 15 juli jl. Het rapport was alleen te
bezichtigen in de Grote Marktstraat.

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

BUSLIJN 22 VERANDERT VAN ROUTE



In vorige Gazetten kwam het onderwerp al
meerdere malen ter sprake: de grasmat van
het Westbroekpark is er aan het einde van de
zomer niet best aan toe. De evenementen die
in het statige en goed verzorgde Westbroek-
park plaats vinden, laten een grasmat achter
die lange tijd nodig heeft te herstellen. Eén
van die evenementen is De Parade. 

De Parade is voortgekomen uit de theater-
groep ‘Boulevard of Broken Dreams’, ooit
opgericht door Terts Brinkhof die ook nu
nog directeur van de Parade is, en heeft
deze zomer 37.000 bezoekers ontvangen.
Dat zijn 4.500 meer bezoekers dan vorig
jaar! En die lopen allemaal over het gras!

Westbroekpark is ideaal
Uw verslaggeefster bracht deze zomer een
avondbezoek aan de Parade in het West-
broekpark. 
Nadat ik een wervelende en oor- én oog-
strelende show van Ellen ten Damme &
Band had bijgewoond, sprak ik met de heer
Brinkhof. Ik wilde namelijk wel eens zijn
kant van het verhaal horen. Hij vertelde dat
het ‘theater circus’ vroeger op het Plein, het
Lange Voorhout en nog later in het Zuider-
park stond. Het Zuiderpark bleek echter een
vrouwonvriendelijke omgeving waar een
dame alleen ‘s avonds niet graag met de
fiets naar toe ging. Ook het publiek in het
Zuiderpark behoorde niet altijd tot de doel-
groep die De Parade wil bereiken. Het
Westbroekpark is volgens Brinkhof voor De

Parade ideaal. Brinkhof: ‘Het heeft uitstra-
ling, trekt uitstekend publiek en heeft toch
iets intiems en beschuts.” 

Begrip
Maar hoe zit dat dan met de grasmat? Hij
vertelt verder: “Ik heb zeker begrip voor de
bezorgdheid van de bewoners en de Ge-
meente over de gesteldheid van de gras-
mat. Wij houden zoveel als mogelijk is reke-
ning met het gras. We doen alles met de
hand, met zo min mogelijk zwaar materieel.
De tenten die er staan zijn niet de oorzaak
van het probleem. Het zijn de stalen rijpla-
ten die twee weken blijven liggen die de
grasmat beschadigen. Daar moeten de
vrachtwagens overheen. Als wij weg zijn,
herstelt de grasmat zich echter binnen en-
kele weken. Het feit dat daarna het Con-
cours Hippique er nog eens overheen gaat,
is funest”.

Oplossingen
Maar wat is dan een oplossing? 
Brinkhof: “Er zijn drie mogelijkheden. Het
beste zou zijn als een van ons (De Parade of
het Concours Hippique) zou verdwijnen uit
het Westbroekpark. Wij van De Parade heb-
ben daar over nagedacht. De Scheveningse
haven zou een alternatief kunnen zijn. Maar
bij nader inzien is dat een slecht idee, want
er is daar geen beschutting en met een
beetje storm zijn we onze tenten kwijt. Een
andere mogelijkheid zou zijn dat een van
ons naar een ander seizoen zou moeten

gaan. En een derde mogelijkheid zou kun-
nen zijn dat de twee evenementen heel vlak
achter elkaar komen, zodat de grasmat
daarna voldoende tijd heeft te herstellen.”

Cultureel zwaargewicht
Wat is er zo bijzonder aan een evenement
als De Parade?
Brinkhof: “De Parade is een cultureel zwaar-
gewicht in Nederland en daar moet men
trots op zijn. We zijn zeer toegankelijk. We
hebben geen vaste doelgroep. Kinderen en
ouderen, alles is welkom en voor elk wat
wils. We krijgen geen subsidie, we zijn ge-
heel onafhankelijk en de opzet is erg een-
voudig. Die sfeer van laagdrempelige onge-
compliceerdheid is uniek en dat willen we
ook blijven uitstralen. De Parade heeft 17
theatertjes waar 6.000 mensen per avond
worden ontvangen. Het toeval wil dat heel
Den Haag ook 17 theaters heeft. De Parade
is dus eigenlijk heel cultureel Den Haag in
het klein”.

Milieuvriendelijk
Met trots vertelt Brinkhof tot slot dat De Pa-
rade zeer milieuvriendelijk is. “We nemen al-
les zelf mee; leidingen en aggregaten. Het
water wordt met behulp van grote pompen
met enorme druk door dunne persleidingen
af- en aangevoerd. Vorig jaar waren we één
na de beste op het gebied van milieuvrien-
delijkheid. We proberen nu de allerbeste te
zijn. Op elk vlak. We hebben dit jaar bij-
voorbeeld ook gedacht aan een invalide toi-
let!”. 

Marit Berssenbrugge
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HET STIERTJE BIKKEL  Op 16 mei jl. kon er beschuit met blauwe
muisjes worden gegeten in ‘t Waaygat, de kin-
derboerderij aan de Havenkade, want het
stiertje Bikkel was geboren! Moeder - Isabel -
en zoon maken het momenteel uitstekend.
Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws
is, dat Bikkel binnen niet al te lange tijd ge-
scheiden gaat worden van zijn moeder omdat
hij weg moet uit ‘t Waaygat. De opmerkzame
lezer zal denken: ‘l’Histoire se repète’, want
ook Isabel is ooit gescheiden van haar moeder
Greet. Koe Greet was in dit geval degene die
het onderspit moest delven en weg moest uit
de haar vertrouwde omgeving ‘t Waaygat.
Naar zeggen leeft de 14-jarige Koe Greet nu
ergens op een boerderij in Drenthe, heeft daar
haar inmiddels 8e kalfje gebaard en is nog niet
verwerkt tot karbonades en saucijzen. 
Wat gebeurt er straks met Bikkel? Waarom

wordt er eigenlijk gefokt op de boerderij? We
vroegen het aan een van de voorlichters van
de Stadsboerderijen.
Hij vertelt: “Het fokken gebeurt om de eigen
populatie op peil te houden en om de gezond-
heid van de dieren te bevorderen. Een koe
geeft pas melk als ze een kalf gebaard heeft,
en behalve dat dit goed is voor de ontwikke-
ling van de koe, speelt de educatieve functie
naar bezoekers van de kinderboerderij ook een
grote rol. Omdat Bikkel een stiertje is, heeft de
kinderboerderij er niets aan. Bikkel wordt
daarom binnenkort verkocht aan een hobby
boer waar hij een goed leven zal krijgen. En
Isabel blijft staan, totdat zij een kalfje baart,
dan zal zij degene zijn die van ’t Waaygat ver-
dwijnen moet en plaats moet maken voor haar
dochter”.
Bikkelhard? Tjerk van der Veen, initiatiefne-



mer van ‘Zorgvoordieren’ vindt van wel: “De
Haagse stadsboerderijen houden bewust maar
een volwassen koe per boerderij. Dus ook al
was Bikkel geen stiertje, maar een kalfje, zou
dat het geval zijn geweest. Voor het dier is dit
niet goed. Een koe is een kuddedier en hoort
niet in haar eentje te leven. De voltallige Ge-
meenteraad heeft op 9 juni ingestemd met een
initiatiefvoorstel van de Haagse stadspartijen,
Christen-Unie-SGP en SP, die het fokken nog
verder willen terugdringen en willen dat de
dieren ‘soort eigen gedrag’ kunnen vertonen.
Dat betekent dat sociale dieren zoals koeien in
de toekomst altijd een of meerdere soortgeno-
ten aan hun zijde krijgen. En Koe Greet? Die
gaan wij binnenkort bezoeken om te zien of
het goed met haar gaat.” Wordt vervolgd dus. 

Marit Berssenbrugge

Gaat u even mee terug in de tijd? Het is half
juli, de laatste mooie dag na twee weken
prachtig zomerweer. Het is al laat, bijna mid-
dernacht. We lopen vlak langs de branding,
en het waait opeens hard. We horen dus
niets van de stampende muziek in die paar
café’s langs de boulevard. Veel mensen zijn
daar ook niet, de meeste vakantiegangers
hangen zonverbrand achter de buis, of liggen
al tussen de lakens. Zelfs verliefde stelletjes
zien we niet meer, de kust is verlaten. Een
witte zandnevel scheert over het strand, en
vormt mooie kleine duintjes achter vergeten
plastic bekertjes. 

Supervegers
Maar deze rust is schijn. Dit is het uur dat de
mannen van de afdeling “Vegen” van de
Haagse reinigingsdienst aan de slag gaan.
In de verte zien we en batterij schijnwerpers
op ons afkomen. Ze blijken gemonteerd te
zijn op een kolossale tractor. Daar achter
hangt een blauw-groen gekleurd monster,
gebouwd door de firma BeachTech. Het is
een zogenaamde  “beach-cleaner”, een ap-
paraat dat 20-30 cm zand van het strand
afschaaft, het dan zeeft en weer als een
keurig schoon tapijt neervlijt. Zelfs de spo-
ren van de tractor zijn verdwenen. Onder-

tussen zijn alle colabekertjes, zonnebrand-
flesjes, verloren slippers en zelfs kroondop-
pen door de beachcleaner opgeslokt. 
Vannacht wordt het strand tussen de Pier en
Seinpost onder handen genomen. Er zijn
twee cleaners aan de gang, ze draaien lange
lussen zoals een ploegende boer ook doet.
Maar hier moeten ze ook om de opgesta-
pelde bergen strandstoelen heen, en het
gaat met een vaartje van 20-30 km/uur. De
chauffeurs moeten dus ervaring hebben.

Verder rijdt er ook een speciale vrachtwa-
gen mee, met mannen die de vele afval-
bakken controleren en legen.
Niet alleen machines worden ingezet. Ver-
derop loopt een groep van vijf man die met
knijpers de rommel oppikken op plekken
waar de machines niet kunnen komen, zo-
als rondom strandtenten. Minstens zo be-
langrijk, want juist op die plaatsen zullen
veel mensen zich aan zwerfvuil ergeren.
Maar erg inspirerend werk is het natuurlijk
niet. De walkmans en MP3 spelers bieden
gelukkig uitkomst. 

Cijfers
Kent u de macht van grote getallen? Een
leeg appelsapje of colablikje, een wegge-
gooid bekertje of een verwaaide krant we-
gen nauwelijks iets. Toch wordt er na een
drukke stranddag zo tussen de 20 en 30 ton
afval van het strand afgehaald. Een goed
deel daarvan zit in de afvalbakken, maar
een hoop slingert vrolijk rond. Als het strand
niet regelmatig opgeschoond zou worden,
dan zou het snel een beestenboel worden.
De dienst Vegen gaat er dan ook na elke re-
delijke stranddag op uit. Als het héél druk
geweest is met wel zes beachcleaners tege-
lijk. Voor alle Haagse stranden, dus inclusief
Kijkduin, zijn er zelfs twaalf van die mon-
sters beschikbaar, plus een man of dertig
personeel. Die zijn dan in touw tot een uur
of acht in de ochtend, net voordat de eerste
zonaanbidders weer verschijnen.

Zelf wat doen?
Vrijwel iedereen ergert zich aan zwerfvuil,
vooral op het strand. We kunnen allemaal
denken: “de gemeente heeft prima machi-
nes, en daar betalen we toch ook voor?”.
Dat is zo, maar rommel overdàg voorkom je
daar niet mee. De gemeente heeft daarom
in Kijkduin deze zomer een proefproject ge-
start (Beachteam “Houd Kijkduin Schoon”)
waarbij vrijwilligers en vakantiewerkers
overdag de boulevard en het strand aflo-
pen, vuil oppikken, en badgasten voorlich-
ten of op de vingers tikken. 
De Stichting Nederland Schoon heeft on-
dermeer een prijs ingesteld voor het
‘Schoonste strand van Nederland’. Den
Haag was tot nu toe huiverig om aan deze
competitie mee te doen: er kwamen zo veel
gasten dat de prijs toch niet haalbaar zou
zijn. Maar met de huidige machines en
mankracht, en met initiatieven als het
Beachteam wil de gemeente de competitie
aangaan. Helpt u ook?

Jan van Pesch
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Het nog maagdelijke strand

Het Kijkduinse “Beachteam”

OH, SCHEVENINGEN, WAT ZIJT GIJ SCHOON!
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Plof! De Scheveningen-Badgazet van Juli/Augustus viel
door de brievenbus op hetzelfde tijdstip dat Jacqueline, al
vroeg in de avond, haar voordeur op het nachtslot wilde
draaien.
Het blad bekijkend liep ze dralend door de gang.
De naam Scheveningen-Badgazet heeft ze nooit kunnen
waarderen en ze vroeg ze af
waarom de naam Parkgazet is
veranderd en waarom het
tijdschrift gazet is genoemd.
Ze ging het onderzoeken.

Op een dag, zo’n dertig jaar
geleden staken enkele bewo-
ners van het Belgisch Park en
bewoners uit aangrenzende
buurtschappen hun koppen
bij elkaar. Dat deden ze niet
om een feest te gaan vieren,
maar ze deden het uit onbe-
hagen. Want zomaar, zonder
overleg en zonder waarschu-
wing werd door de gemeente abrupt een stuk van de Nieuwe
Scheveningse Bosjes gerooid. Op die plek zou een bejaar-
denflat gebouwd moeten worden met een hoogte van negen
etages. Het zou de eerste hoogbouw worden in deze omge-
ving.
De omwonenden waren zeer verbaasd en ontstemd.
Zij werden kwaad.
De wijk werd wakker geschud en ging iets ondernemen.

Na een drukbezochte buurtvergadering werd een wijkver-
eniging opgericht, waarin ook een paar werkgroepen zaten,
onder andere de werkgroep ‘bestemmingsplan’.

In de omgeving, wat nu het Belgisch Park heet, stonden aan
het eind van 1800 mooie villa’s die door rijke Belgen werden
bewoond. De huizen waren gebouwd door een Belgische
aannemersmaatschappij en behoorden toe aan een Hol-
lands-Belgische maatschappij.
Die wijk, toen nog zonder straten, werd in de volksmond het
Hollands-Belgisch Park genoemd.
In de tijd, zo rond 1899, werden er straten aangelegd.
In de gemeenteraad kwam geharrewar over de naamgeving
ervan. Enige vergaderingen werden daar aan gewijd.
Het Belgische karakter wilde men wat achterwege laten en
daarom kozen enkele gemeenteraadsleden voor de bena-
ming ‘Oranje Park’ en voor het plein ‘Koninginneplein’. De
straten eromheen zouden dan Helenastraat, Paulinastraat
en Mariastraat genoemd worden (de laatste drie namen van
Koningin Wilhelmina). 

Een alternatief was ‘Hollands Park’ en het ‘Hollandsplein’.
De straten die het plein omringden zouden dan de namen
krijgen van de Provinciën.
Er was ook een raadslid die het hollandse met het belgische
juist wilde verenigen en hij stelde voor om het plein de
naam ‘Tiendaagsche Veldtochtplein’ te geven.

De Parkgazet was, voor een
krant in deze wijk, een goede
vondst vond Jacqueline. In de
naam van de krant zat nog het
Belgische karakter. Het lag
ook gemakkelijk in de mond.

In het jaar 2000 werd het Ren-
baankwartier aangesloten bij
de reeds bestaande groep van
buurtschappen, waar Parkga-
zet werd rondgedeeld.
Met deze uitbreiding moest de
naam van de wijkkrant aange-
past worden. De naam Parkga-

zet overlapte niet meer de aangesloten woonwijken.
In de laatste maand van het jaar 1999 werd aan de lezers om
een suggestie gevraagd voor een nieuwe naam.
Er kwamen veel reacties. Een kleine greep hieruit:
–   Gazet voor Bad en Park,
–   Tussen Kanaal en Duin,
–   Tussen Strand en Stad,
–   Scheveningen Bad Koerier.

Na rijp beraad besloot de redactie zelf een naam te beden-
ken.
Met ingang van de nieuwe eeuw prijkte er ook een nieuwe
naam boven de wijkkrant: Scheveningen-Badgazet.

Jacqueline gaf haar gedachten nu eindelijk eens hierover de
vrije loop. Nog steeds vindt ze het een verminking dat ‘Park’
plaats heeft moeten maken voor ‘Bad’.
Bij de naam Scheveningen-Badgazet worden visie en ge-
hoor geheel gericht op de badplaats Scheveningen. Bij het
begrip ‘bad-’ wordt in eerste instantie de aandacht gericht
op het toerisme.
De vaste bewoners bevinden zich in doorsnee in het Bel-
gisch Park en in de wijken eromheen.
‘Bad’ en ‘Park’ hadden ook samengevoegd kunnen worden
in bijvoorbeeld Bad- en Parkgazet, of andersom. Eventueel
met Scheveningen ervoor of erachter vermeld.

Helaas het is anders gegaan.
De historie ten spijt.

Jacqueline
Ans P.



Waar het uitlaten van een logeerhondje al
niet goed voor is. Bij een wandelingen in
onze Bosjes zag ik een lange rij doeken 
tussen de bomen hangen. En overal waren
jonge kinderen druk bezig. Het bleek dat er
een ‘Lappyrinth’ georganiseerd was, een
soort speurtocht voor de ‘Bevers’ van vier
Haagse scoutinggroepen, waaronder de Sint
Jorisgroep5. Een goede aanleiding om eens
bij ze langs te gaan.

Lange traditie
Bij het clubhuis aan de Brugsestraat ont-
vangt Evelien Vogelensang mij met koffie.
Ze is een scout in hart en nieren, trots op de
lange traditie van de Sint Jorisgroep 5. Die
‘vijf’ slaat op het feit dat deze groep de
vijfde was in onze regio. Dat was al op 3 ok-
tober 1926! Ze zaten toen aan de Ren-
baanstraat. Na twee jaar verhuisden ze naar
het Hubertusduin. Dat was een ideale loca-
tie, maar na een jaar of vijf moesten ze daar
weg:  er moest afgegraven worden in ver-
band met de Blauwe Tram. In 1937 werd
een nieuw clubhuis aan de Brugsestraat in
gebruik genomen. Daar was na de oorlog
niet veel meer van over dan de twee
schoorstenen. Maar scouts laten zich niet
uit het veld slaan: in 1954 stond er alweer
een nieuw huis, en dat staat er nog steeds.

Organisatie
De kinderen worden in groepen ingedeeld
die telkens 3 jaren omspannen. Tussen de 5
en 23 jaar heb je zo de Bevers, Kabouters,
Welpen, Scouts, Explorers en Stam. Er is na-
tuurlijk een Bestuur, maar ook het instituut
‘Huis’ voor onderhoud en verhuur van het
clubhuis (bijvoorbeeld aan de Engelse

scouts in Den Haag). En tenslotte is er een
Stichting die de contributies beheert. Nogal
een organisatie dus, maar dat moet ook wel
omdat de groep onderdeel is van de we-
reldwijde scoutingbeweging. De Sint Joris-
groep5 heeft ruim honderd leden, en in heel
Nederland zijn dat er ruim 100,000. Wat
een aantallen!

Iedereen is welkom
Verwacht geen ballotage bij de scouts. De
kinderen komen uit alle bevolkingsgroepen,
hun ouders zijn rijk of arm, hebben univer-
siteit of lagere school gehaald. Ze wonen
om de hoek, maar komen ook uit Duindorp.
Ze kunnen zeer intelligent en sociaal zijn, of
juist lid worden op advies van het RIAGG.
Evelien vertelt van kinderen die als echte et-
terbakken bij de groep kwamen, maar na
een paar jaar om te zoenen waren. 

Activiteiten
Waar ze zich mee bezig houden? De tradi-
tionele activiteiten ken ik natuurlijk wel:
kamperen, knopen leggen, de eerste begin-
selen van de EHBO. Maar verder gebeurt er
gewoon te veel om op te noemen. Bij alles
staat voorop dat de kinderen elkaar helpen,
en dat ze opdrachten in hun eigen tempo
mogen uitvoeren. Voor één activiteit geldt
dat niet: op Koninginnedag moet er aange-
poot worden! Dan zijn ze allemaal vroeg uit
de veren om te helpen bij het opbouwen
van kramen en spelletjes. Als ze handen te
kort komen, dan bellen ze wat scouting-

vriendjes elders uit de stad. De hele dag le-
veren ze hand en spandiensten, en aan het
eind van de middag helpen ze weer met het
opruimen. En dat doen ze nu al zo lang als
het feest bestaat, dus 28 jaar. Al vanaf het
prille begin noemen zij het feest “Tivoli”.
Waar die naam vandaan komt is niet duide-
lijk, maar ze zijn er wel gehecht aan geraakt. 

Tot slot
Bij veel mensen heerst het idee dat scouting
(of ‘padvinderij’ zoals het toen heette) iets
van de vorige eeuw is, iets dat niet in deze
tijd past. Maar als ik ze in de Bosjes bezig
zie, als ik naar hun website surf (www.sint-
jorisgroep5.tk) met foto’s van verkleedpar-
tijen en kampen, en vooral als ik terugdenk
aan weer een ouderwetse 30 april op het
plein, dan kan ik alleen maar concluderen:
“De scouts moeten blijven”.

Jan van Pesch
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Héél, héél lang geleden was er eens een 
bijzonder kleuterschooltje in het Belgisch
Park. Er kwamen gewone kinderen naar toe,
en die woonden in gewone huizen. Heksen
of prinsen kwamen er niet, maar dit is dan
ook geen sprookje. 
Het is een waar gebeurd verhaal. 

Er was eens…
De kleuterschool stond aan een smal laantje
dat van de Badhuisweg naar de Yperse-
straat kronkelde. Het huisje staat er nog
steeds, verstopt achter de Hotelschool. Ik
heb één foto die er mee te maken heeft. We
zien een klasje uit omstreeks 1927. De foto
is van Sedje Hemon (geboren Frank), ze zit
als tweede van links vooraan. De namen
van de twee juffen kan ze zich niet herinne-
ren, al denkt ze dat de linkse juffrouw Bok
(of Blok) heette. 
Een andere oud-buurtbewoner, Guido
Mundt, heeft zo tussen 1929 en 1931 ook
op dit schooltje gezeten. De leidster was
toen juffrouw Meijer, een vrouw die haast
mythische proporties heeft aangenomen.
Ze was groot en eigenzinnig, droeg lange
rokken, maar had daaronder laarzen en een
lange broek aan. Dat het een bijzonder fi-
guur was, blijkt ook uit het feit dat er ge-
sproken werd over het “Laantje van juf-
frouw Meijer” en “Het schooltje van juf-
frouw Meijer”.

Ze leefden nog lang en gelukkig
Het schooltje heeft een lange tijd bestaan.
Mevrouw de Hoo-Hummen (geboren in
1929) heeft er herinneringen aan, onder
andere over een liedje dat de kinderen uit

de buurt zongen : “Juffrouw Meijer, maak
m’n broek wat wijer…enz” (de rest van het
liedje leest u later in het boek over Belgisch
Park en Omgeving). Zelfs na de 2e wereld-
oorlog was juffrouw Meijer er nog actief:
Pieter Winsemius herinnert zich dat’ie er
met vriendjes ging belletje trekken, en dat
ze hetzelfde liedje zongen. Wanneer het
schooltje is opgehouden te bestaan weet ik
niet. Maar juffrouw Meijer moet er zo’n 30
jaar actief geweest zijn, dus er moeten een
paar honderd kinderen uit de buurt op ge-
zeten hebben. Waar zijn die allemaal geble-
ven?

Wie helpt?
De geschiedenis van dit schooltje is er een
met een hoop hiaten. Afgaande op wat er
wèl al over weten, kan het een onderwerp
voor een prachtig verhaal worden. Wie kan
mij helpen? Herkent u iemand op deze
foto? Heeft u zelf herinneringen aan dit
schooltje, of foto’s? Heeft u tips? Als u mij
belt (telefoon 350 2423) dan kom ik graag
langs.

Jan van Pesch

PERSBERICHT

HAAGSE OUDERENDAG 
IN HET TEKEN VAN GEZONDHEID 

Op zaterdag 22 oktober a.s. vindt de Haagse
Ouderendag plaats in het Stadhuis van Den
Haag van 11.00 – 17.00 uur. Deze populaire 55-
plusbeurs staat volledig in het teken van ge-
zondheid. Dit tweejaarlijkse evenement is gra-
tis toegankelijk en biedt een gevarieerd pro-
gramma. Naast een informatiemarkt is er een
podiumprogramma, theater- en filmfestival,
gezondheidsboulevard en er is gelegenheid om
allerlei gratis gezondheidstesten te ondergaan. 

‘Gezond oud worden? Dat doe ik zelf!’
Gezondheid is van alle leeftijden, maar op ho-
gere leeftijd gaat het een steeds grotere rol spe-
len. Het sluipt er vaak in om minder te bewe-
gen, maar toch lekker (en soms ook te veel) te
eten en te drinken. Op de Haagse Ouderendag
is het mogelijk een volledige fitheidstest te
doen. Maar u kunt ook b.v. cholesterol laten
meten. Daarnaast vindt u veel informatie over
alle aspecten van gezondheid.

Voorlichting en informatie
Op het podium is de hele dag door muziek in
allerlei vormen. In de Raadzaal is een theater-
en filmfestival, met diverse verrassende optre-
dens. Er zullen voorlichtingen zijn over allerlei
onderwerpen die met gezondheid te maken
hebben. Ook de nieuwe zorgverzekeringswet
komt aan de orde. Het is mogelijk om kennis te
maken met diverse massagevormen, acupres-
suur, acupunctuur, voetreflexologie, enz. Voor
een pittige discussie kunt u terecht in het dis-
cussiecafé.

Aparte bussen op het Spuiplein
Op het Spuiplein zullen diverse bussen staan.
Zo heeft het Fonds Ouderenhulp sinds kort een
grote bus. In een gezellige omgeving wordt u
geïnformeerd over alledaagse producten en
diensten. Ook de consumentenbond kiest voor
gezond en zal met een bus aanwezig zijn. In de
servicebus van ABN/AMRO kunt u terecht
voor financiële handelingen en specifiek op se-
nioren gerichte sociaal-juridische informatie.

Meer informatie
De Haagse Ouderendag wordt georganiseerd
door CIPO, het Centraal Informatiepunt voor
Ouderen. Voor meer informatie en een volledig
programmaoverzicht van de Haagse Ouderen-
dag kunt u kijken op de website van het CIPO,
www.cipo.org  of bel met 070 364 38 18.

WAAR BENT U, JUFFROUW MEIJER?
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I N G E Z O N D E N  B R I E V E N  /  M E N I N G E N  V A N  L E Z E R S  /  P E R S B E R I C H T E N

MIEREN,WESPEN,
MUIZEN,RATTEN, 
KAKKERLAKKEN. 

G E E N  H A L V E  M A A T R E G E L E N

B E L  0 7 0 - 3 5 8  6 6  3 8  ( S C H E V E N I N G E N )

ALGEMENE HAAGSE
ONGEDIERTEBESTRIJDING

www.aho-vof.nl

GEEN WIJKAGENT MEER
VOOR BELGISCHE PARK 

De aantrekkingskracht van het Belgische-
plein op (hang)jongeren neemt de laatste
tijd weer duidelijk toe. De herrie tot
‘s avonds laat en de afval van lege blikjes,
flesjes, plastic bakjes etc., die de bewoners
van het plein ‘s morgens aantreffen, stemt
niet vrolijk.
Wanneer het ‘s avonds weer eens een paar
dagen achter elkaar goed raak is geweest,
vinden we het tijd om de wijkagent in te
schakelen. Maar tot onze verbazing krijgen
we op het politiebureau Nieuwe Parklaan te
horen dat het Belgischeplein geen wijk-
agent meer heeft! ”Niet nodig” en ”perso-

neelstekort” zijn argumenten die ons ter ore
komen. We krijgen wel een speciaal ”over-
lastnummer”, dat kan worden gebeld voor
het geval dat….
Dit speciale nummer komt ons al een dag na
ons contact met de politie goed van pas.
Wat gebeurt er? Het is rond 7 uur ‘s avonds.
Acht knullen en een jonge dame hangen
rond. We worden erop geattendeerd door
het lawaai van een scooter. Van die scooter
wordt het uiterste gevergd. Het racen gaat
in alle richtingen. Tegen het verkeer in, ra-
kelings langs de geparkeerde auto’ s, het
maakt allemaal niet uit. Er wordt ook ”ge-
voetbald”. De auto’s staan daarbij niet in de
weg, naar het schijnt. Er wordt op en tegen-
aan geknald. De bal blijft steken onder een

passerende auto, die al rokend doorrijdt.
Tijd dus om het speciale telefoonnummer
uit te proberen. En ja hoor, binnen 10 mi-
nuten komt er een politieauto aanrijden.
Twee agenten stappen uit, praten met de
jongelui, wijzen op de lege blikjes en het
andere afval dat zij op straat hebben ge-
gooid, stappen vervolgens weer in en rijden
door zonder verder af te wachten. Het
groepje is duidelijk niet onder de indruk,
wegwezen is er dus niet bij en de rommel
blijft op straat liggen. De politie treedt hier
met zachte hand op, zogezegd.
De volgende ochtend ontdekt een bewoon-
ster dat haar auto die geparkeerd staat op de
plek waar het zich allemaal afspeelde, een
grote deuk en de nodige krassen heeft op-



gelopen, terwijl de deur van de bestuurder
nog maar een stukje open gaat. Een flinke
schade dus! Of het een met het ander te
maken heeft, vertelt het verhaal niet.
Eén ding is zeker: je houdt aan een derge-
lijke gang van zaken een onbehagelijk ge-
voel over maar helaas, een wijkagent die
zijn wijk kent en zich regelmatig laat zien -
bij uitstek het aanspreekpunt - ontbreekt in
het Belgische Park.

De naam van de inzender
is bij de redactie bekend.

‘PLATTE PARKEN’

De heer Siemelink (Gazet 172) zegt dat er
gemoderniseerd moet worden, teneinde
van onze Scheveningse bosjes een sociaal
multifunctioneel en veilig park te maken.

Wordt onze stad één van de mooiste ter we-
reld door de bosjes om te toveren in een
‘savanne-park-landschap’ met ‘hoog opge-
snoeide bomen’ en bloemperkjes langs de
randen? Nog meer sport- en speelvelden,
geflankeerd door nòg een school wordt dan
mogelijk. Het lijkt mij dat onze stad juist
uniek is door zijn kleine en historische bos-
sen, waar mens en hond rustig kunnen wan-
delen zonder overlast te bezorgen en zonder
spelende kinderen en de sportende mede-
mens te storen of daardoor gestoord te wor-
den. Ik ben in de nieuwe Scheveningse bos-
jes, zoals ze er nu uitzien, nog nooit een
‘sexueel-hoogbegaafde’ noch een sexueel
laagbegaafde tegengekomen (voorzover dat
op het eerste gezicht te zien is) !
De heer Siemelink weet kennelijk niet dat er
in Den Haag al grote parken zijn met mooie
velden waar evenementen etc. kunnen
worden gehouden, zoals hij wil. Denk eens
aan het Zuiderpark.
Laten we toch trots zijn op onze historische
stadsbosjes. Er is in Den Haag al zoveel ‘ge-
moderniseerd’. Als de bosjes wat meer aan-
dacht krijgen (bankjes, afvalbakken en meer
toezicht) dan zijn we een hoop minder geld
kwijt dan wanneer alles omgetoverd wordt
in een ‘evenementenparadijs’. 

Mijn ‘bosvrienden’ en ik hopen dat het hier
om een grap gaat en dat de Gemeente
‘onze’ bosjes in tact zal laten, zodat de na-
tuur haar werk kan doen, gefatsoeneerd
maar niet vermoord door mensenhand.

Ries de Booij

OVERWEGINGEN ROND
HUIZE HELENA

De plannen met Huize Helena (zie het ver-
klarende artikel van Marit Berssenbrugge op
pagina 9) zijn nog in een voorbereidend sta-
dium, zodat nog niet vaststaat dat ze ook
werkelijk uitvoerbaar zijn. Maar ze zijn al
wel voldoende uitontwikkeld dat het moge-
lijk is een kader te geven voor een beoorde-
ling.

Laat voorop staan dat het Parnassia-ele-
ment in de voorgenomen bestemming niet
erg belastend lijkt te worden voor de omge-
ving. Het leren weer zelfstandig terug te ke-
ren in de maatschappij na veel voorko-
mende psychische problemen als depres-
sies, angststoornissen, ‘burn-out’, is een
nuttige functie van een instelling als Parnas-
sia. Daar moet zeker in Den Haag en ook zo
nodig in Noordelijk Scheveningen plaats
voor zijn.

De vraag is echter of een locatie aan de Ge-
vers Deynootweg wel zo gelukkig is, en of
voor Huize Helena niet een betere en meer
op de omgeving afgestemde bestemming
realiseerbaar is. Het is een locatie op een
aantrekkelijke maar betrekkelijk kwetsbare
plek in de badplaats en gebleken is dat re-
cente nieuwbouw in de directe omgeving
goed in de markt ligt (zowel kantoor- als
woonruimte). Het is zeer de vraag of een
zorginstelling van Parnassia de optimale be-
stemming levert. 
De vraag is ook of de gemeente zich wel
heeft ingespannen om voor haar bezit,
Huize Helena, de beste opbrengst te verkrij-
gen en de beste bestemming te vinden. Dat
lijkt niet echt geprobeerd te zijn in al die ja-
ren van leegstand van het pand (dat ge-
ruime tijd ‘anti-kraak’ wordt bewoond). De
geruchten zijn dat de gemeente al jaren ge-
leden tot de nu beoogde bestemming heeft
besloten en nú concludeert dat er tháns
geen andere gegadigden zijn.

Het lijkt verder een onnozele gedachte dat
het internationale bedrijfsleven en dat am-
bassades of internationale instellingen zit-
ten te wachten op woonruimte voor hun
buitenlands personeel (expats) in een ge-
bouw dat ze delen met Parnassia. Er is zon-
der deze voorziening best aantrekkelijker
passende tijdelijke woonruimte voor expats
te vinden in de Haagse hotels en pensions
en er is voor deze mensen best genoeg te
huur of te koop ook in de badplaats. Wat

voegt een ‘magic mix’ met mensen met psy-
chische problemen hier voor aantrekkelijks
aan toe? Is er wel een realistisch en op
marktonderzoek gebaseerd businessplan
voor dit deel van het voorgenomen ge-
bruik? Is dat beschikbaar? Op welke markt
mikt men eigenlijk? Noord-Amerikaans en
Noordwest-Europees, of Poolse loodgieters
en Ghanese handelaars?

En dan de voorgenomen omvang van de
nieuwbouw. Net zo hoog als het naastlig-
gende kantoorgebouw. Dat telt tien verdie-
pingen; Huize Helena slechts vijf. Dit wordt
visueel echt overheersend t.o.v. de achter-
liggende woonwijk. Bovendien is meege-
deeld dat niet zal worden toegestaan te gra-
ven in dit deel van de zeewering, zodat de
omvangrijke parkeerruimte onder het ge-
bouw boven het maaiveld moet liggen. Dat
betekent een wel heel onaantrekkelijk ui-
terlijk voor de passanten: de omwonenden
worden geconfronteerd met zicht op nóg
een parkeergarage. Het ‘plint’ van het ge-
bouw zal geen levendigheid tonen, helaas. 

We hebben in de directe omgeving al ge-
noeg van die dode gevels van parkeergara-
ges: recht tegenover Helena bijvoorbeeld de
twee garageverdiepingen van Kurhaus en
Rederserf. Maar met de voorgenomen be-
bouwingshoogte en –dichtheid zal het on-
mogelijk zijn te volstaan met parkeren op
het achterterrein, zeker als ruime voorzie-
ningen voor de expats geboden zijn.

Kortom, de vraag is gerechtvaardigd of de
plannen waarover ons nu voorlopige be-
richten bereiken, wel de beste oplossing zijn
voor Huize Helena. De locatie lijkt te kwets-
baar voor de nu voorziene bestemming. En
het lijkt gerechtvaardigd vraagtekens te zet-
ten bij het medegebruik van deze Parnassia-
voorziening door expats. Maar vast staat
dat er wel iets moet gebeuren op die locatie
en overigens dat Parnassia steun verdient in
het lovenswaardige streven te voorzien in
opvang van de beoogde doelgroep die weer
maatschappelijke zelfstandigheid zoekt.

Bert Hubert

Het bestuur van de Bewoners- en Wijkvereniging

Noordelijk Scheveningen heeft besloten zich actief

bezig te willen houden met de ontwikkelingen rond

Huize Helena en de omwonenden bij te staan in de

oordeelsvorming hierover. Aanmelding bij de wijk-

winkel: Gentsestraat 22a, tel. 3541081, b 
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Horizontaal:
4. Visopleiding (6)

6. Geit die aan het klussen is (7)
10. Rund dat nogal in de put zit (4)
11. Aan gokken verslaafd waterzoogdier (7)
14. Vogelplas (4)
15. Uitroep van 31 hor. (2)
16. Onderkomen voor alle dieren (3)
17. Lekkernij van bakker of slager (13)
20. Boeren gespreksonderwerpen (7+2+7)
22. Kikker die tussen de bomen loopt (6)
24. Groentje met een touw er aan vast (6)
26. Om de nek gehangen duinbewoner (5)
27. Big die we wel eens zullen wassen (9)
28. Favoriet voedsel van de zalm (6)
30. Beestachtig vermoord (7)
31. Domme schildersattributen (5)

Verticaal
1. Dierlijk (of plantaardig) gat (4)
2. Soort marter die gestrikt wordt (3)
3. Vogelslaapplaats (4)
4. Dat zit wel goed onder een walrusneus (4)
5. Opdonder van een paard (6)
7. Venijn van een kwaaie kikker (3)
8. Langzaam huisdier (4)
9. Afstand tussen twee paarden (4)
10. Oude beschadiging door een vogel (4)
12. Visjes die ook dol zijn op zichzelf (12)
13. Zwarte kanaries (7)
17. Aangebrande zwemster (6)
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BADCRYPTO nr. 11

18. Dieren opnieuw drachtig maken en op stal zetten (10)
19. Gezakt rijtuig (5)
21. Vissen de mond snoeren (5)
23. Gymnastisch dier (5)
25. Een vogel en een rund in hetzelfde schuitje (6)
26. Blinde vogeltjes die ook van sla houden (6)
29. Kalfsborst (4)

Word lid van de Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen

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 Noordelijk Scheveningen

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

Op 4 oktober is het Dierendag, dus doe uw best! Onder de goede
inzenders wordt een tegoedbon verloot. De prijs wordt, voor de
tweede keer, beschikbaar gesteld door “De Drie Kruikjes”,
Gentsestraat 54. Bedankt daarvoor.

Oplossingen uiterlijk zondag 25 september 2005 sturen naar: 
Leuvensestraat 81, 2587 GD  Den Haag, 
of naar janvanpesch@planet.nl.

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 10 uit Gazet nr. 172
Horizontaal: 1.Cobra; 5.Kus; 7.Panorama; 11.Camera obscura;

15.Tijdperk; 16.Lier; 18.Pop; 20.Wijs; 21.Monument; 22.Gelaten;
23.Standpunt; 24.Beuken; 26.Rood; 27.Suites; 28.Spinnend.
Verticaal: 1.Cru; 2.Bi; 3.Aap; 4.Mal (mijn idee) of Bak (had ik zelf
niet aan gedacht); 5.Kwast; 6.Speldenkussen; 8.Nos; 9.Aarde-
werk; 10.Maten; 12.Bekken; 13.Collage; 14.Neon; 17.Rijn;
18.Potter; 19.Puinhoop; 24.Bis; 25.Etude.

De winnaar van Badcrypto Nr.10 was Mevrouw Hamm-de Wild,
Gevers Deynootweg 119b. Ze stuurde, na een computercursus
begin dit jaar, voor het eerst haar oplossing per e-mail op. 
Dubbel gefeliciteerd dus!
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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. 352 10 41

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

MAALTIJDENSERVICE
Verzorgingstehuizen Deo Gratias, tel. 350 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

VERTROUWENSLIJN tel. 345 45 00

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

DOKTERSNACHTDIENST Tel. 346 96 69

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
R.M. Fledderus, Gentsestraat 30, tel. 322 58 59
R. Maijer, orthodontist, B.E. Becking, tandarts, Gentsestraat 30, tel. 322 38 67
Mevr. H.E.A.Kamminga-Bredero, Nieuwe Parklaan 7, tel. 355 56 31
J. Kool, Badhuiskade 7, tel. 355 81 71
J.H.B. Verbeek, Stevinstraat 191, tel. 355 64 55

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

APOTHEEK 
DUINAPOTHEEK mevr. T. Vlietstra, Stevinstraat 203, rel. 355 18 66
WEEKEND- EN AVONDDIENSTEN apotheken, tel. 345 10 00

DIERENARTSEN, DIERENKLINIEK STEVINSTRAAT
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

Bestuursleden en commissievoorzitters zijn voor wijkbewoners 
bereikbaar via het secretariaat van de wijkvereniging, dat gevestigd is 
in de Wijkwinkel:
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 koffie-ochtend

Donderdag 9.00 - 14.00 secretariaat geopend
geen koffie inloop meer op donderdag

Vrijdag 9.00 -  14.00 secretariaat geopend

WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG
Voorzitter  drs. R.P. van der Helm (tel. 350 66 09)
Secretaris M. van der Tak (tel. 352 24 57)
Penningmeester mr C.S. Baas (tel. 352 26 43)

Portefeuilles
Groen & Water Willy Bijl & Lia Vermeer
Verkeer & Vervoer Ellen Zevenbergen & Robbert van den Helm
Bouw- & Bestemmingsplannen

Robbert van den Helm & Kees Baas

Correspondentie-adres Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug
Adrien Moonenweg 19, 2597 KM  Den Haag

Burenhulp Duttendel en Wittebrug 
N. Boots, tel: 352 08 50
M. Bagijn, tel: 306 11 06

WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN
Telefoonnummer: 070-424 50 40

Verzorgingsgebied Zeefront / Boulevard
Wijkagent Karel Walther

Verzorgingsgebied Belgisch Park / Duttendel
Momenteel geen wijkagent

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.
Sanne van der Velde ‘91 355 49 45 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. 
Marieke Nieuwstraten ‘90 351 47 72 e.
Lucie Cotte ‘89 350 79 82 e. f.
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.
Fatou Diawara (français) ‘79 06-51 03 45 59 +. f. e. s.
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.
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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
Nieuw uit Zimbabwe: T-shirts met leuke prints, ook voor kinderen. Brede zij-
den sjaals en slippers met zijden bandjes uit Vietnam. Voor een vlekkeloze
barbecue: Franse sloven van Guatemalteekse katoen. Telefoon: 33 174 33.

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

ECHTSCHEIDING: REGEL HET GOED! CONFLICT: LOS HET OP
onder deskundige begeleiding van drs. LILLIAN VAN WESEMAEL
Gecertificeerd NMI Mediator & Coach. Specialisatie: Echtscheiding-Ouder-
schapsplan-Arbeidsconflict-Intercultureel conflict. 
Bel vrijblijvend 06-446 024 52, Badhuisweg 40, 
website: home.wanadoo.nl/seagale

BEN FRANSE TROUWAUTO’S & LIMOUSINES
Keuze uit meer dan 25 bruidsauto’s:
o.a.Rolls Royce, Bentley, A-Ford,Cadillac, Oldmobile, Mercedes;etc.
Bel voor gratis kleurenbrochure: 358 85 55 of surf naar www.benfranse.nl
Namensestraat 73, 2587 VX Den Haag (Scheveningen)

BENNIES FIFTIES  500M2 JUKEBOXEN EN USA COLLECTABLES 
Verkoop en verhuur van juleboxen, dekoraties en USA collectables o.a. Elvis,
Marilyn, etc. Tevens vintage gitaren o.a Gretselh, fender, gibson etc.
Voor meer info:358 58 10 www.benniesfifties.com, www.purpleguitars.com
Namensestraat 73, 2587 VX Den Haag (Scheveningen)

MUZIEKSCHOOL POESJE MAUW
Biedt een cursus voor kinderen van groep 1,2,en 3 van de basisschool, ter
stimulering van de muzikale ontwikkeling.
Door dansen, klankverhaaltjes, liedjes en instumenten wordt muziek een
feest! Inlichtingen: 06-54212128 of www.muziekschoolpoesjemauw.nl
www.muziekschoolpoesjemauw.nl>  

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 1 oktober in de
wijkwinkel of per e-mail: bestuur@bns.myweb.nl

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


