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DE DUINDORPER  DATUM: APRIL 2019

DE DUINDORPER IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKBERAAD DUINDORP, HET TREFPUNT EN VESTIA

Foto: ...............................

Voor in uw agenda: 

Dodenherdenking 4 mei

Jaarmarkt 8 juni

Openbare vergadering Wijkberaad 19 juni

Komt u ook?

Zie onze website en Facebookpagina

© E. Groen



Kinderen bakken 400 euro  
bij elkaar voor Kika
De kinderen van kinderdagverblijf de Grote  
Beer van Triodus Kinderopvang hebben deze 
maand geld opgehaald door te bakken voor Kika. 
Zo droegen zij een steentje bij aan de nationale 
 bakmaand van de stichting die zich inzet om 
 kinderkanker te genezen.

Kwetsbaarheid van kinderen
"De pedagogisch medewerkers van de Grote Beer 
wilden een goed doel steunen dat zich inzet voor  
de genezing van kinderen", zegt Kim Risselada.  
"Heel logisch ook, wij werken met kinderen en kennen 
hun kwetsbaarheid. Dat Kika juist nu een bakmaand 
 organiseerde maakte de verbinding nog sterker.  
"Bakken vinden kinderen leuk en ze kunnen er veel 
van leren. Die twee elementen verwerken wij in al 
onze activiteiten."
 
Lekkernijen verkocht
Van alles hebben de kinderen gemaakt. "Cupcakes, 
appelmoes, appelflapjes en zelfs pizza's."  
Maar hoe levert dat geld op? "Ouders hebben de  
lekkernijen van hun kind gekocht. Dat heeft een  
heel mooi  bedrag opgeleverd: 400 euro. De  
kinderen hebben dat zelf aan Kika overhandigd."

Over Triodus Kinderopvang
Triodus Kinderopvang heeft al meer dan 100 jaar  
ervaring met kinderopvang, en is één van de grootste  
kinderopvangorganisaties in Den Haag. Dagelijks 
bieden wij dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse 
opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Onze gedreven 
medewerkers werken vanuit een unieke visie volgens 
onze eigen Trioduspedagogiek. Wij gaan ervan uit dat 
elk kind wel honderd manieren heeft om de wereld te 
ontdekken. Honderd  manieren om te denken, te spelen, 
te praten en te leren.  Kinderen krijgen bij ons daarom 
alle ruimte om zichzelf te ontplooien, ieder op zijn of 
haar eigen tempo. Onze visie op kinderopvang is dat 
die veel meer gericht moet zijn op vorming en  
ontwikkeling dan op uit sluitend opvang.
 
Wij zijn onderdeel van Stichting SWKGroep.  
De SWKGroep staat voor de kracht van ontwikkeling 
in kinderopvang, buurtwerk en zorg. Onderdeel zijn 
van deze stichting biedt veel voordelen.  
Wij delen elkaars kennis, ervaring en netwerk en 
alle secundaire bedrijfsprocessen worden uit handen 
genomen. Daardoor kunnen wij al onze aandacht 
richten op de opvang van het kind. ♥ 

 Kim Risselada
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Nieuws van Wijkberaad Duindorp

Beste Duindorper,
Volgens de kalender is het  
voorjaar begonnen. We hebben  
 inderdaad al een paar hele 
mooie dagen gehad. De winter 
heeft ook zijn goede kanten maar 
zelf vind ik het altijd wel lekker 
als de temperatuur weer gaat  
stijgen. Zouden die vroege warme  
dagen te maken hebben met de 
opwarming van Duindorp? Het 
zonnetje is vaak goed voor het 
humeur, en dat is iets wat we 
goed kunnen gebruiken. Want  
de voorjaarsschoonmaak kunnen 
we voorlopig wel vergeten. De 
riolering in Duindorp wordt voor 
een groot gedeelte vernieuwd  
en dat brengt flink wat ongemak
ke  lijk heden met zich mee. Het 
heeft zijn effect op heel Duindorp, 
zand en stof wordt door de wijk 
geblazen en straten zijn afge
sloten. En waar we natuurlijk het 
meeste last van hebben is dat er 
tijdelijk minder  parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn. We hadden al 
last van krapte, maar nu is de 
parkeerdruk wel gigantisch hoog. 
Over een paar maanden zijn de 
straten weer dicht en zijn alle  
parkeerplaatsen weer beschikbaar.
Inmiddels heeft het Wijkberaad 
met wethouder van Asten overleg  
gehad over de “normale” parkeer 
druk. We hebben gesproken over 
het verschil in onze parkeer
werkelijkheid en de cijfers van 

diverse onderzoeken. We heb
ben het gehad over oplossings
mogelijkheden, b.v. over uitbrei
ding van ons parkeer gebied. De 
wethouder is doordrongen van 
het feit dat we echt een probleem  
hebben en hij heeft met ons 
afgesproken een onderzoek te 
starten naar de oorzaken maar 
ook op zoek te gaan naar alle 
mogelijke oplossingen. Het 
Wijkberaad wordt waar mogelijk 
betrokken in het onderzoek en 
in de maand mei zitten we weer 
om de tafel om de resultaten te 
bespreken. We houden jullie op 
de hoogte via de Sociale Media! 
In de tussenliggende tijd wil ik 
iedereen vragen om aandacht te 
hebben voor het parkeren. We 
zien nog regelmatig dat auto’s 
door onhandig neerzetten, twee 
parkeer plaatsen in beslag nemen.  
En met de huidige krapte, elke 
parkeerplaats is er een.

Natuurlijk zijn de voor be reidingen 
voor de twee  komende evene
menten in Duindorp al bijtijds in 
gang gezet. De 4 mei herdenking 
op het Tesselseplein staat in de 
steigers, we zullen wel weer een 
vergunning krijgen, alleen hebben  
we hem nog niet gezien. De 
rioleringswerkzaamheden spelen 
gelukkig geen rol in het doorgaan 
van de her denking.

Ook zijn de voorbereidingen 
voor de Jaarmarkt op 8 juni in 
volle gang. Het Tesselseplein is 
dan helemaal beschikbaar voor 
het Wijkpodium, alleen voor de 
Braderie zijn er nog vraagtekens. 
We staan in nauw contact met 
de aannemer van de riolerings
werkzaamheden, firma Kroeze. 
Het is belangrijk om te weten 
welk deel van de Pluvierstraat en 
de Tesselse straat beschikbaar 
zijn om de kramen neer te zetten 
en of alles bereikbaar blijft voor 
de veiligheidsdiensten. Ook hier 
volop overleg met de gemeente.
Misschien hebben sommige 
mensen gelezen dat de voetbal
kooi binnenkort weggaat. Dat 
klopt, die gaan ze binnenkort 
verwijderen. Hij verdwijnt niet 
voor altijd, want er komt wel een 
nieuwe. Op een andere plaats, 
op een meter of veertig van de 
huidige plek. 
Er moeten dingen worden  
afgemaakt en er staan zaken 
op stapel. Voorlopig blijft het 
” onrustig”. Geduld is een schone 
zaak, ik wens ons allemaal dat 
benodigde geduld en vooral ook 
een heel mooi voorjaar met veel 
zon, nogmaals, dat is goed voor 
ons humeur! ♥

 Bob Schut
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Wie? Dat zijn de bewoners van het complex De 
ZuidDuin aan de Houtrustweg. Het is al weer een 
half jaar tot een jaar geleden dat de woningen 
zijn opgeleverd. Voor de bewoners van Duindorp 
een hele verandering een uitbreiding zo dicht bij. 
Inmiddels zijn de huurwoningen vanaf de Pluvier
straat tot de Zeezwaluwstraat ook bijna klaar en 
worden de voorbereidingen getroffen voor het 
volgende project aan de 3e haven.

Oude straatnamen zoals Boeistraat en Steiger
straat zijn weer terug van weggeweest. Maar wie 
zijn de bewoners nu en waar komen ze vandaan?

De nieuwe bewoners komen uit verschillende 
delen van het land en hebben bewust er voor 
gekozen om lekker dicht bij het strand, in een 
grote stad te gaan wonen. Heel opvallend is dat er 
ook heel wat oud Duindorpers en Scheveningers 
wonen, die na vele jaren vaak weer terug wilden 
naar de plek waar ze geboren en getogen zijn. 
Sommigen woonden in Duindorp of Scheveningen 
en hebben de overstap gemaakt naar deze mooie 

locatie. Want dat is het. Zelf zijn wij na ruim 40 
jaar her en der in Nederland te hebben gewoond 
weer terug en dat is fijn. Zelf ben ik geboren en 
getogen in Duindorp, er is veel verandert. Hofjes 
en delen van straten zijn vervangen door nieuwe 
woningen, maar het is Duindorp gebleven. Een 
uniek plekje. Hoewel het op papier als 2 verschil
lende wijken of buurten is ingedeeld, voelt het 
voor mij als bewoner van de Houtrustweg, met 
het verversingskanaal in de rug toch ook als een 
stukje dat ook bij Duindorp hoort. Het is fijn om 
door de wijk te lopen of te fietsen en op het plein 
de boodschappen te doen.

De contacten met het Wijk beraad 
zijn gemaakt. We hopen op een 
goede samenwerking, omdat  
we ook gezamenlijke belangen 
hebben. ♥

Eric van Tongeren
Jan Bron

Op 29 november 2018 vond de eerste Publieke  
Dialoog plaats over woonruimteverdeling in Duindorp. 
In totaal worden vier dialoogbijeenkomsten gehouden 
naar typisch Duindorpse kwesties. Door de gemeente
raad is vlak hierna onder verwijzing naar de deze 
dialoogsessie de oproep gedaan aan de wethouder 
om meer sociale woningbouw in de wijk te realiseren. 
In aansluiting hierop werken we vanuit De Haagse 
Hogeschool met bewoners en instellingen aan een 
alternatieve invulling van het voormalig schoolgebouw 
aan de Zeezwaluwstraat. In de volgende De Duin
dorper zullen we de resultaten presenteren.
Verder is tijdens de Publieke Dialoog met bewoners, 
professionals en ambtenaren het eerder in De Duin
dorper verschenen overzicht ‘Woonruimteverdeling, 

hoe zit het precies?’ besproken. Bewoners gaven na 
afloop aan zich gehoord te voelen. Professionals en 
ambtenaren waren dankbaar hier hun werkwijze en 
dillema’s toe te kunnen lichten. De onduidelijkheden 
die er aan het einde van de avond nog bleken te  
bestaan rondom wonen in de wijk worden nu samen 
met enkele bewoners, Vestia en gemeente uitgezocht. 

Dit voorjaar verschijnt er een rapportage over verloop 
en bevindingen van het onderzoek naar woonruimte
verdeling in Duindorp. 

Vragen of opmerkingen: Robert Duiveman 
(r.m.duiveman@hhs.nl) ♥

Even voorstellen “De ZuidDuin”

Van dialoog naar daadkracht
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Rioolwerkzaamheden
De rioolwerkzaamheden in Duindorp zijn in volle 
gang. Kroeze Infra bv vervangt in opdracht van de 
gemeente Den Haag het oude riool en legt een nieuw 
regenwaterriool aan. In januari gingen de werkzaam
heden van start bij het diepste punt van het riool  
onder het Tesselseplein. De werkzaam heden op dit 
punt namen een aantal weken in  beslag, omdat er 
grote rioolputten diep in de grond geplaatst moesten 
worden. Inmiddels is de  bestrating op het kruispunt 
weer aangebracht en is de weg opengesteld voor  
verkeer. De werkzaamheden in de Pluvierstraat  
schuiven steeds verder op richting de Duivelandsestraat. 
Iedereen in Duindorp is vast al gewend aan de  
mannen die in de wijk aan het riool werken met hun 
reflecterende werkkleding en bouwhelmen. Veiligheid 
tijdens het werk is heel belangrijk. Op 4 maart hebben 
we de kinderen van OBS De Tweemaster uitleg  

gegeven over het riool, de werkzaamheden en  
veiligheid in en om het werkgebied. De kinderen  
gingen mee naar het werkterrein en mochten ook 
even in de shovel en de vrachtwagen zitten.  
Bij de vrachtwagen kregen ze les over de dode hoek. 
De kinderen weten nu wanneer de chauffeur hen  
wel of niet kan zien. 

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? 
Neem gerust contact op met de omgevingsmanager 
van Kroeze Infra bv via de Duindorp app of bel 
(085) 822 04 03. U kunt ook langs komen in de  
keet op dinsdagmiddag om 16:00 uur. 
De koffie staat klaar. ♥

Anne van der Weg
Omgevingsmanager Kroeze Infra BV

Inmiddels ligt het kruispunt er weer netjes bij  
(deze foto is genomen op 28 maart). Nu heeft u een beeld  
van de grote betonnen putten die onder de deksels zitten. 

Tijdens het werk moeten we 
 rekening houden met veel  andere 
leidingen en kabels  onder de grond.

Bij het Tesselseplein werd een diepe 
put gegraven om het riool te vervangen.

Op de foto is te zien hoe de 
nieuwe rioolput geplaatst wordt. 

De kinderen van OBS De Tweemaster  
tijdens de veiligheidsles.
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De geboorte van een dorp in de duinen
Na de voltooiing van de 2e binnenhaven in 1904,  
ontstond er veel activiteit rond de haven, nieuwe  
bedrijven, kuiperijen, smederijen, een visafslag, de 
scheepshelling, en dat trok veel nieuwe mensen aan, 
waardoor er op Scheveningen een gebrek aan woon
ruimte ontstond. Het gebied rond de Kiezerstraat  
bevatte een aantal stegen waar de woon omstandig
heden zeer slecht waren. Overbevolkt en rumoerig.

De Gemeente ‘s Gravenhage besloot daarom om in 
het duingebied grenzend aan het kanaal naar zee, 
achter de sluis, woningen te bouwen. Een prachtig 
maagdelijk gebied, vlak bij de haven en toch apart.

Dat was het begin van Duindorp: 3 hoven Zee
zwaluwhof, Meeuwenhof en Pluvierhof, gebouwd 
in 1916/1917 onder de net aangenomen sociale 
 woningwet. Op de kaart uit 1920 is dat goed te zien.

Elk hof bestond uit een aantal 1gezins woningen  
omringd door een complex etagewoningen en  poorten 
die de toegang vormden naar de besloten hoven.  
In die tijd reed men nog met handkarren… vol verse 
vis over de Scheveningse weg naar ‘s Gravenhage… 
en gingen de vrouwen netten  boeten op het boetveld 
bij het kanaal.

Voor die tijden waren het super moderne  woningen: 
met inpandig toilet, dat was echte vooruitgang, 
 allemaal een achterom, een plaats, handig voor 
de houten droogrekken en was tobbes, sommigen 
hielden er kippen en konijnen of hadden een kleine 
moestuin, en met een stenen schuur, ook al luxe…

In de jaren daarna groeide Duindorp langzaam uit tot 
een volwaardig dorp, met kerken en een plein met 
winkels en scholen. Ga eens snuffelen in de foto’s 
van het gemeente Archief of bij Muzee, en  natuurlijk 
bij de opa’s en oma’s hier opgegroeid zijn.

De 2e wereldoorlog kwam en daarmee de eva cuatie, 
Duindorp viel onder de kuststreek die vol met afweer
geschut, bunkers en obstakels werd gezet, en overal 
door Nederland werden de  Scheveningers onder
gebracht, zo ook de Duindorpers. Na de bevrijding 
was Duindorp, door de gesloten ligging makkelijk van 
een hek te voorzien, een tijdje een kamp waar o.a. 
NSBers werden vastgezet. Gelukkig duurde dat niet 
vreselijk lang en konden de over levenden terug keren 
en werd er begonnen met het herstel en de wederop
bouw van Scheveningen en Duindorp.

Ik ben opgegroeid in de 50tiger jaren met het licht van 
de vuurtoren, de klok van de kerk en de fluit van de 
helling… Alleen de kerkklok is er nog helaas… maar 
voor hoelang nog?

Alles verandert, de tijd staat niet stil, ook niet in  
Duindorp.

Door o.a. de veroudering van de woningen werden 
Meeuwenhof en Pluvierhof afgebroken, er staan nu 
nieuwbouwhuizen en appartementen. Er werd meer 
afgebroken en nieuw gebouwd…

Het Zeezwaluwhof met het omringend complex  
Houtrustweg, Nieboerweg en Zeezwaluwstraat is  
nu een Rijksmonument, 100 jaar oud, het laatste  
stukje originele bebouwing van het begin, de geboorte  
van Duindorp. Dat willen we graag behouden en  
daar hebben wij, een aantal bewoners van het  
Zee zwaluwhof, de groep ZHNbewonersbelang voor  
opgericht, en we doen ons best, samen met Vestia, 
om er voor te zorgen dat dit complex blijft bestaan.

Zodat het begin van Duindorp ook zichtbaar blijft  
in de toekomst! ♥

Margie de Mos
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Toneelstuk over Duindorp 
in de Koninklijke Schouwburg

fotografie Bas de Brouwer

mijn naam is Eric de Vroedt en ik ben artistiek leider 
van Het Nationale Theater, hier in Den Haag. Ik wil 
 jullie graag iets vertellen over de theatervoorstelling  
waar we afgelopen maanden hard aan hebben 
gewerkt: De wereld volgens John, dat zich voor een 
groot deel afspeelt in Duindorp. De voorstelling gaat 
onder andere over een ongeluk met een groot illegaal 
gebouwd vreugdevuur middenin de zomer.

De wereld volgens John is de titel van het radio
programma van John Landschot, een fictieve radio  
DJ bij Den Haag FM. John duikt in het verhaal van Jan 
K., een jongen uit Duindorp, die de organisator is van 
dat illegale vreugdevuur en zich daarna heeft opgesloten 
in een hok bij een gorilla in Diergaarde Blijdorp. 

John gaat op onderzoek uit en probeert erachter te 
komen waarom hij dat heeft gedaan. Wie is deze 
 duindorper en wat is hem overkomen?

Tijdens de research in Duindorp ben ik getroffen door 
de kracht van de gemeenschap in de wijk. Afgelopen 
maanden heb ik met veel duindorpers gesproken over 
de onderwerpen die momenteel spelen in de buurt, 
zoals: de vooroordelen die andere mensen hebben, 
de afnemende sociale huur, de onzekerheid over 
het vreugdevuur van aankomend jaar. Deze thema’s 
gaan we te lijf in De wereld volgens John. 

Ik ben in Duindorp ontzettend hartelijk ontvangen en 
wil jullie graag net zo welkom heten in ons theater. 
De wereld volgens John speelt van 16 t/m 20 april en 
23 t/m 25 mei in de Koninklijke Schouwburg en speelt 
tot in juni door het hele land. Het wordt een spectacu
laire mix van talk radio, licht en geluidseffecten, met 
heel veel humor: een testosteronbom gebaseerd op 
hele actuele gebeurtenissen. ♥

Ik hoop jullie in het theater te zien!
Met veel groeten,
Eric de Vroedt 
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Na het succes van vorig jaar organiseert de  Gemeente 
Den Haag ook dit jaar de opruimdagen. Op 20 juni kunt 
u spullen waar u vanaf wilt inleveren tijdens de opruim
dagen 2019. 
Spullen die nog bruikbaar zijn, gaan naar de kringloop 
en grofvuil wordt netjes afgevoerd. Doet u ook mee?

De opruimdagen in Duindorp zijn op donderdag van 
17.00 tot 20.00 uur. Meedoen is gratis.

Wat kunt u inleveren op de opruimdag
• Grofvuil (zoals meubels, huishoudspullen,  

planken, dozen en groot glas)
• Spullen voor de kringloop
•  Oude fietsen
•  Kleine elektrische apparaten
•  Klein chemisch afval (zoals verf, lampen en batterijen)

Let OP! Bouw en sloopafval kunt u niet inleveren 
tijdens de opruimdag.

Wat er nog meer te doen is op de opruimdag. Op de 
opruimdag geven milieucoaches van Haags Milieu 
Service (HMS) informatie over afval en afval scheiden. 
Heeft u vragen? Stel ze gerust.
De medewerkers van het Haags Veegbedrijf zijn dagelijks 
aan het werk om de stad schoon te houden. Ze nemen u 
mee voor een ritje met een veegwagen of laten u kennis
maken met de ‘glutton’: een grote straatstofzuiger.
 
Meer informatie vindt u op de website de 
Gemeente Den Haag www.denhaag.nl/nl/indestad/
nieuws/doemeemetdeopruimdagen2019.htm ♥

Joost Meppelink

Met een paar bewoners hebben 
we het initiatief genomen om 
voortaan elke 1ste zaterdag 
van de maand samen een half 
uurtje zwerfafval en honden
poep op te ruimen langs het 

fietspad aan de Wieringsestraat.
Hiervoor hebben we posters en flyers ontworpen en 
Marielle Zomerschoe (communitybuilder Duindorp)  
heeft er voor gezorgd dat ze gedrukt werden.
Vorige week hebben we ongeveer 400 flyers bij  
be woners van de Duinstrip in de bus gedaan en de 
posters hebben we op enkele strategische plakken 
opgehangen.
Op zaterdag 2 maart zijn we begonnen, om 10.30 uur 
verzamelde zich een groepje van minstens 12 be wo ners 
bij het transformatorhuisje. Samen hebben we vele 
vuilnis zakken gevuld met hondenpoep, plastic en 
andere rommel. 
Het is schokkend om te zien hoeveel poep en rommel 
er net achter de stenen wand langs het fietspad ligt. 

Zelfs een weggegooid nummerbord. Ook in de tuinen 
tussen de woongebouwen ligt veel zwerfafval. We 
hebben ook nog veel vuurwerkresten gevonden.
We gaan door met opruimen. Elke maand zullen zich 
weer andere bewoners melden om een handje te  
helpen zodat we altijd wel met een groepje van 8 tot 
12 bewoners zullen zijn. Zo hopen we bij te dragen 
aan een schonere woonomgeving.
Tenslotte een verzoek: Wij willen de eigenaren van 
honden uitdrukkelijk vragen hun honden niet achter 
de stenen wand te laten  poepen. Het stinkt!  
Het is slecht voor het milieu en het mag ook niet!
Hondenpoep mag ook in een plastic zakje in de  
gewone container gegooid worden.

Buurtbewoners die mee willen helpen met opruimen: 
jullie zijn welkom elke 1ste zaterdag van de maand 
om 10.30 uur bij het transformatorhuisje. Om 11.00 
uur sluiten we af met een kop koffie en iets lekkers. ♥

Tineke

Straatvegen & koffie

De opruimdagen
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Herdenking Tesselseplein – Duindorp

Muzikale opening Herdenking Duindorp Drumfanfare Duindorp & M.E.T.R.O. Scheveningen

Welkomstwoord Voorzitter Wijkberaad Duindorp

Vlagceremonie Scouting Be Pals prinses Juliana

Lied Het Schevenings Vissersvrouwenkoor

Lied Het Schevenings Vissersvrouwenkoor

Toespraak Namens het Stadsbestuur

The Last Post Silvester Spaans

Twee minuten stilte Allen

Wilhelmus van Nassouwe Allen 

Gedicht Tiny den Heijer

Toespraak Oorlogsslachtoffers uit Duindorp, 
een naam uit vele namen Ment Pronk

Lied Het Schevenings Vissersvrouwenkoor

Lied Het Schevenings Vissersvrouwenkoor

2 gedichten worden voorgedragen Leerlingen De Meerpaal & De Tweemaster

Bloemen en kranslegging 

‘sGravenhage
Wijkberaad Duindorp
Het Trefpunt
De Meerpaal & De Tweemaster
Buurtbeheer Maatschappij Scheveningen
Prinses Julianakerk
Het Schevenings Vissersvrouwenkoor
Vreugdevuur Duindorp
Show & drumfanfare Duindorp
M.E.T.R.O. Scheveningen

Gelegenheid voor het leggen van bloemen door de overige aanwezigen
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Mijn eerste jaartje Wijkberaad Duindorp
Het wijkberaad heeft begin 2018 een flyer uitgedeeld 
in onze wijk. In deze flyer is het wijkberaad op zoek 
gegaan naar nieuwe bestuursleden. Er speelden veel 
zaken in onze wijk welke op dat  moment niet allemaal 
behartigd konden worden. 

Aangezien ik trots ben op Duindorp, erg betrokken 
ben bij alles wat er speelt en hart voor de wijk heb, 
heb ik mij aangemeld. Samen met nog een aantal 
nieuwe bestuursleden, waaronder Bob Schut en  
Erwin Groen. 

Bestuurslid worden van een Wijkberaad was zeker 
niet mijn eerste gedachte, maar ik heb geen spijt van 
mijn aanmelding. Zelf ben ik werkzaam in een  
commercieel technische functie en dan is dit een 
welkome tegenhanger. 

Na mijn aanmelding heb ik eerst een paar besprekingen 
meegemaakt en heb een beeld kunnen vormen van 
wat er allemaal speelt in de wijk. Een belangrijk punt 
wat ik zelf als kritiek op het wijk beraad had, is de 
zichtbaarheid. Hier heb ik dan ook een eerste stap in 
kunnen nemen. Zo heb ik het beheer van de Facebook 
en Twitterpagina op mij genomen en heb het aantal 
volgers flink kunnen verhogen. De berichten die wij 
op social media hebben kunnen plaatsen, worden 
goed gevolgd en ook regelmatig overgenomen door 
de schrijvende pers. Hiermee hebben wij onze  
zichtbaarheid enorm kunnen vergroten. 

Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel zaken die er 
spelen in de wijk en mijn portefeuille is in een korte 
periode dan ook gegroeid. Momenteel is natuurlijk 
actueel het vervangen van de rioleringen. Samen met 
de omgevingsmanager doen we onze uiterste best 
alles in goede banen te leiden. In deze Duindorper 
verzorgt de omgevingsmanager een update. Maar ik 
kan zeggen: er wordt in ieder geval hard gewerkt om 
een nieuw riool te verzorgen.

Een ander stuk in mijn portefeuille is het parkeren in 
de wijk. Er is de laatste jaren veel veranderd in de wijk 
en de oplossing lijkt niet te zitten in één maatregel. 
Samen met de Gemeente Den Haag wordt gekeken 
naar een pakket van maatregelen. Lees hiervoor mijn 
update in deze Duindorper. 

Wat ik nog wel even wil aanhalen is het volgende:  
Marielle Zomerschoe  community builder voor 
Duindorp heeft eind vorig jaar een kerstviering 
 georganiseerd voor de kinderen op het Tesselseplein. 
Hier hebben veel Duindorpse bedrijven een bijdrage 
aan geleverd en is het een geslaagde dag geworden. 
Toen het evenement afgelopen was, bleken er nog 
veel meer Duindorpers mee te  willen doen met dit 
soort mooie acties voor de Duin dorpers. We zijn dan 
ook voornemens om alle bedrijven in Duindorp inzich
telijk te maken en te benaderen. Ben jij een Duindorp
se ondernemer en wil jij je aansluiten bij dit initiatief, 
meld je dan aan bij info@wijkberaadduindorp.nl  
o.v.v. Ondernemers  Duindorp.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel andere 
zaken op mijn pad gekomen. Heb jij misschien ook 
nog iets wat je wilt melden. Spreek me aan op straat, 
stuur een bericht via onze facebook pagina
www.facebook.com/Duindorp of email het 
gewoon naar info@wijkberaadduindorp.nl ♥

Groet, Wilco Harteveld
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Tijdens de dialoogsessie op 11 maart over de veiligheidsbeleving 
in Duindorp is geprobeerd antwoorden te krijgen op de volgende 
twee vragen:
1. Wat is de betekenis van veiligheid voor bewoners en anderen 

als het gaat om Duindorp?
2. Wat kunnen bewoners zelf of samendoen / wat moet er worden 

gedaan door gemeente en andere partners als het gaat om 
veiligheidsbeleving?

Ongeveer 40 Duindorpers en 30 professionals gingen op 11 
maart met elkaar in gesprek over de veiligheidsbeleving in Duin
dorp via de spelmethode CityGame. Ook wethouder Revis was 
aanwezig. Er stonden zes thema’s centraal. Om deze thema’s te 
bepalen, zijn vier probleemverkenningen gehouden met bewo
ners en profes sionals in januari en februari dit jaar. Ook is ter 
voor bereiding met verschillende Duindorpers, het wijkberaad en 
professionals gesproken.
De zes thema’s tijdens de avond waren:
1 Drugs in Duindorp.
2 Elkaar aanspreken.
3 Verkeersveiligheid op de Nieboerweg en bij de scholen.
4 Veiligheid in je eigen straat.
5 Angst en onbegrip.
6 Controle en toezicht.
De bewoners die bij de avond aanwezig waren en de evaluatie 
hebben ingevuld gaven de bijeenkomst gemiddeld een 8. 

Wat per thema aan bod kwam en hoe het nu verder gaat komt aan 
de orde in het kleurrijke schema. Wilt u meedoen of mee denken 
over deze onderwerpen of heeft u vragen over hoe het nu verder 
gaat? Dan kunt u contact opnemen met Joost Meppelink, wijk
manager van de Gemeente Den Haag via telefoonnummer 
0652010355 of joost.meppelink@denhaag.nl.

Achtergrond
In juli 2018 is in de gemeenteraad van Den Haag een motie 
aangenomen om een onderzoek te doen naar de “veiligheids 
en woonbeleving van de bewoners in Duindorp, of er sprake is 
en zo ja de mate van discriminatie, onheuse bejegening en/of 
 intimidatie”. Mede naar aanleiding van deze motie is afgesproken 
om vier Publieke Dialogen te organiseren in Duindorp met bewo
ners en professionals. Daarvoor zijn vier lokale kwesties benoemd:
1 Woonruimte, verdeling en schaarste in november 2018,
2 Veiligheidsbeleving in maart 2019, 
3 Gunnen en vergunnen van buurtfeesten in juni 2019,
4 Incidenten in Duindorp en achterliggende patronen na de zomer.
De onderzoekers van de Haagse Hogeschool geven in het stads
lab Duidelijk Duindorp samen met bewoners, de Gemeente Den 
Haag en andere partners invulling aan deze dialogen. Duidelijk 
Duindorp is een actieve samenwerking van bewoners, onder
nemers, Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag om het 
goede van Duindorp behouden en problemen beter aanpakken.

1) Drugs in Duindorp (overlast, gebruik, dealen)
Overlast, gebruik, dealen…Melden of niet? Drugshandel.
Wat aan bod kwam op 11 maart:
I. Bewoners in Duindorp vinden het tegengaan van drugsgebruik 

en drugshandel in Duindorp belangrijk.
II. Voorlichting voor kinderen is belangrijk en is al op jonge leeftijd 

gewenst.
III. Wat je precies kan melden via misdaad anoniem is onduidelijk.
Hoe nu verder:
I. Verder verkennen met partners hoe het nu zit met de aanpak 

van drugs in Duindorp.
II. Een voorlichtingssessie organiseren over drugs voor kinderen.
III. In Duindorp beter uitleggen wat je kunt melden via Meld Mis

daad Anoniem en hoe je dat doet.

2) Elkaar aanspreken #doeslief
Hondenpoep. Overlast. Schelden. Bedreigingen.
Wat aan bod kwam op 11 maart:
I. Aanspreken is lastig; het goede moment is belangrijk. Elkaar 

helpen met aanspreken is nodig 
II. Geef initiatieven om elkaar aan te spreken uit te proberen een 

kans.
Hoe nu verder?
I. Bemiddeling bij conflicten is gratis mogelijk voor bewoners in 

Duindorp. Bijvoorbeeld als het gaat om burenoverlast. Daar
voor kunt u contact opnemen met stichting Bemiddeling & 
Mediation 

 (www.bemiddelingmediation.nl). Tel. Nummer: 
 0889648912, emailadres: 
 info@bemiddelingmediation.nl.
II. Rondom de Tesselweide is het project PBS in de wijk gestart 

met als doel het creeren van een plek waar we vanuit positivi
teit met elkaar omgaan. Zie het artikel hierover elders in deze 
Duindorper.

3) Verkeersveiligheid op de Nieboerweg bij het zebrapad & 
veiligheid bij de school 
Te hard rijden. Veilig oversteken. Veilig in de bus stappen. Zebra
pad; er is ons iets afgepakt!
Wat aan bod kwam op 11 maart:
I. Meer parkeerruimte creëren o.a. door uitbreiding van het ge

bied met de Nieboerweg.
II. Een veiligere Nieboerweg door het aanleggen van een zebra

pad en drempels.
III. Een veiligere situatie ter hoogte van de scholen door het ma

ken van een kiss & ridezone.
Hoe nu verder? 
I. Er wordt door de gemeente onderzoek gedaan naar de moge

lijkheden van meer parkeerruimte.
II. Er komen snelheidsbeperkende drempels op de Nieboerweg.
III. Samen met betrokken partijen gaat de gemeente nadenken 

over herinrichting van de Tesselsestraat om zo de verkeers
onveilige situatie bij de scholen aan te pakken. De vernieuwing 
van de riolering in deze straat biedt hiervoor kansen.

4) Veiligheid in je eigen straat
Sociale controle. Wantrouwen/vertrouwen nieuwe bewoners. 
Discriminatie. 
Wat aan bod kwam op 11 maart:
I. Samen zorgen dat nieuwe bewoners zich welkom voelen en 

weten van de ‘regels, gewoonten en gebruiken’ in Duindorp.
II. Er zijn goede ervaringen met ‘de Buurt bestuurt’. Er is behoefte 

aan een extra stadsdeel budget voor handhaving als vervolg 
van het project ‘de Buurt bestuurt’.

III. Ogen en oren van actieve Duindorpers meer verbinden o.a. 
straatvertegenwoordigers en Buurt Preventie Team.

Hoe nu verder?
I. Opnieuw starten van het project ‘Warm welkom’ nieuwe bewo

ners door Welzijn Scheveningen samen met Duindorpers.
II. Mogelijkheden verkennen voor een vervolg van de ‘Buurt 

 Bestuurt’.
III. Straatvertegenwoordigers in Duindorp worden gekoppeld aan 

de Duindorpers die actief zijn in het buurtpreventieteam.

Publieke Dialoog veiligheidsbeleving in Duindorp Terugblik 11 maart 2019:
in gesprek over veiligheids- 
beleving in Duindorp

Vervolg op pagina 14

13



5) Angst en onbegrip
Hoe zien wij anderen, hoe zien zij ons en hoe zit het echt?  
Wat zijn de beelden over elkaar?
Wat aan bod kwam op 11 maart:
I. Media legt ons steeds onder een vergrootglas. Er zijn uit

v ergrote beelden over wat in Duindorp gebeurt als dat niet 
positief is.

II. Onderliggende problemen aanpakken samen met sleutel
figuren in de wijk.

Hoe nu verder?
I. Positieve verhalen delen. Beter verspreiden van de verhalen 

waar we trots op zijn: de film van vorig jaar over het leven van 
Duindorpers en de rap over kinderen in Duindorp. Meer rond
leidingen in de wijk organiseren en met andere wijken samen
werken. Verkennen of er ‘bekende Nederlanders’ in Duindorp 
kunnen wonen die over Duindorp vertellen/schrijven.

II. Kunst of iets creatiefs helpt om lastige onderwerpen samen te 
bespreken. Op 23 mei gaan we met de bus vanuit Duindorp 
samen naar de theatervoorstelling over Duindorp ‘De wereld 
volgens John’ in de Koninklijke Schouwburg. Zie artikel elders 
in De Duindorper.

6) Controle en toezicht in Duindorp 
Camera’s. Handhaven en surveillance. Verlichting

I. Eigen plek voor en door jongeren in Duindorp.
II. Onbekend maakt onbemind. Herstel van vertrouwen van 

 ouderen in jongeren door gezamenlijke activiteiten
III. Camera’s op het Tesselseplein helpen en moeten we houden. 

Hoe nu verder?
I. Er komt een gesprek tussen de jongeren en de wethouder 

Revis over een jeugdhonk.
II. Uitje organiseren samen met ouderen en jongeren. Zie stuk 

over popup terrasje elders in deze De Duindorper.
III. Het signaal over de camera’s is gedeeld met de politie en de 

gemeente. ♥

Joost Meppelink

Vervolg van pagina 13

Mei
3 Ladies Night

6 Seniorenweb inloop

10 Workshop Snap Button armband

11 Zaterdag broodje

16 Bingo

18 Ik hou van Holland!

21 Filmavond Club Behouden Teelt

23 Lunch 55+

24 Diamond Embroidery

25 Pannenkoeken

Evenementen en eenmalige activiteiten Het Trefpunt

￭ Gratis WiFi!￭ Vrijwilligers genieten kortingen!￭ Ruimtes beschikbaar/Te Huur￭ Proeflessen mogelijk￭ Kortingen met ooievaarspas

Tesselsestraat 71
2583 JH Scheveningen
070 338 54 99
trefpunt@welzijnscheveningen.nl

Juni
3 Seniorenweb inloop

20 Bingo

22 Uitje Zuiderzeemuseum

21 Franse middag met Jeu de Boules

27 Lunch 55+

29 Pannenkoeken

Juli
6 Diner Dansant

23 Spelletjes & Gebak 55+

30 Bingo met een Broodje

27 Pannenkoeken

Augustus
6 Ontbijtje met een eitje 55+

13 High Tea 55+

20 Bloemstukje maken 55+

27 Verrassingsmiddag 55+

31 Pannenkoeken 55+
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Beste Duindorpers en partners in de wijk

Stel je eens voor: Je loopt of fietst in de wijk en komt 
onderweg een Community Fridge tegen. “Wat is dat?” 
hoor ik je denken: een (koel) kast waar buurtbewoners 
en kleine ondernemers eten in hebben gezet die ze 
over of niet nodig hebben. Dat kan een overgebleven 
prei zijn, een pot pindakaas (omdat je er al drie in de 
kast hebt staan), vleeswaren die over zijn omdat je 
een paar dagen weg gaat en het zonde vindt om weg 
te gooien. Noem maar op!
Sharing is caring: delen is het nieuwe hebben!
 
Het idee achter de Community Fridge is dat:
• Buurtbewoners naar elkaar omkijken,  

betrokken zijn en voor elkaar zorgen;
• Eten met elkaar delen en zo voedselverspilling  

helpen tegen te gaan;
• Iets goeds doen voor een ander gewoon  

onwijs leuk is en je rijk maakt!
 
Doe je mee?
Spreekt dit idee je aan en heb je zin om hieraan mee 
te werken? Dat kan! Stuur mij voor 6 mei een bericht
je/mailtje/appje en ik neem contact met je op, zodat 
we verder kunnen praten hoe we dit gaan vormgeven. 
Ook in andere stadsdelen gaan collega Community 
Builders dit samen met bewoners opzetten. Dus een 
mooie kans om onderdeel te gaan uitmaken van een 

netwerk van wijkkanjers die met elkaar de stad nog 
mooier gaan maken! Ik hoop van je te horen. ♥
 
Met vriendelijke groet,
Mariëlle Zomerschoe
Community Builder Duindorp 0655127993

Op 19 maart is in Duindorp het startsein gegeven voor 
het project PBS in de wijk. PBS staat voor positive be
havior support. Een methode die al door de basisscho
len in Duindorp met succes wordt toegepast. Het doel 
van PBS in de wijk is om sociaal gedrag van kinderen 
en jongeren te bevorderen en gedragsproblemen 
zoveel mogelijk te voorkomen. De komende twee jaar 
wordt aan professionals, vrijwilligers en ouders geleerd 
om samen te bouwen aan een positief opvoedklimaat.

PBS in de wijk begint met het vaststellen van gezamen
lijke waarden die gelden in Duindorp. Bijvoorbeeld saam
horigheid, verdraagzaamheid en respect. Daarna wordt 
aan betrokkenen geleerd hoe zij deze waarden kunnen 
omzetten in een positieve taal waarmee het voor jongeren 

duidelijk is wat van hen verwacht wordt. Denk bijvoor
beeld aan: ‘we groeten elkaar’ of ‘we gooien afval in de 
afvalbak’. De gedragsverwachtingen worden ook duidelijk 
gemaakt door gebruik te maken van plaatjes. Ook worden 
ze met kinderen en jongeren geoefend. Door vervolgens 
veel aandacht te geven aan wat kinderen en jongeren 
goed doen, wordt het gewenste gedrag verder versterkt.
 
In eerste instantie zijn de twee basisscholen, De 
Meerpaal en Tweemaster, het kinder en jeugdwerk 
van Welzijn Scheveningen en het CJG betrokken. Het 
doel is om in de loop van het project dat twee jaar 
duurt meer partijen aan te laten haken. Als u geïnte
resseerd bent dan kunt u contact opnemen met Joost 
Meppelink via joost.meppelink@denhaag.nl. ♥

Duindorp kiest voor PBS in de wijk

Duidelijk Duindorp en Het Nationale Theater  
nodigen jou als bewoner van Duindorp uit om op  
23 mei a.s. de voorstelling De wereld volgens  
John te bekijken tegen een zeer gereduceerd tarief.  
Dit is inclusief busvervoer van Duindorp naar de 
Koninklijke Schouwburg en terug. Als je mee wil, 
meld je dan aan door een email te sturen met je 
naam en adres naar duidelijkduindorp @gmail.com. 
Let op: er is een beperkt aantal plekken.  
Wie het eerste komt, het eerste maalt!
 
Datum:  Donderdag 23 mei 
Tijd:  19.30 uur 
Locatie:  Koninklijke Schouwburg  Korte 

Voorhout 3, 2511 CW Den Haag
Kosten:  € 2,50 inclusief busvervoer (retour 

Duindorp – Koninklijke Schouwburg)
Aanmelden: Stuur een email met uw  

N.A.W. gegevens naar:  
duidelijkduindorp@gmail.com
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS DUINDORP

STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL

personen- en familierecht 
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht

Wijkberaad Duindorp
Tesselsestraat 71
Dinsdag van 14.0016.00 uur
www.wijkberaadduindorp.nl
info@wijkberaadduindorp.nl

338 54 99 Welzijn Scheveningen 
WDC Het Trefpunt
Tesselsestraat 71
trefpunt@welzijnscheveningen.nl 

338 54 99

Vestia
www.vestia.nl
klantenservice@vestia.nl 

088 124 24 24 Politie Haaglanden
Nieuwe Parklaan

0900 88 44
(lokaal tarief)

Algemeen nummer
gemeente Den Haag

14 070 Meld Misdaad Anoniem Lijn
www.meldmisdaad.nl

0800 7000

Buurtbeheermaatschappij 358 64 51 Communicity Builder Duindorp  
Marielle Zomerschoe

06 5512 7993

Handhavingsteam 353 69 94 Dierenpolitie 144

Wijkbus meldpost
Maandag t/m vrijdag van 9.0011.00 uur

338 54 95
338 54 96

Taxibus 0900 0345

Ouderenadviseur 416 20 20 Maatschappelijk werk 416 20 20

COLOFON

De Duindorper is een gezamenlijke uitgave van Stichting 
Wijkberaad Duindorp, Welzijn Scheveningen en Vestia.

Realisatie: Knijnenburg Producties, Rijswijk.

Op 8 juni is er weer een  
Jaarmarkt 

Demonstratie zelfverdediging 
voor ouderen en diverse  

artiesten op het wijkpodium 
Voor verdere info volg de  

Facebookpagina of website  
van Wijkberaad Duindorp.
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