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De weg is 12 mei weer open
Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade en Gevers Deynootweg

Samen bepalen wat echt belangrijk is voor je wijk
Bedankt voor uw begrip en geduld!

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan

vernieuwen van de tramsporen,
de tramDe hetnieuwe
wijkagenda’s
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Veen kijkt tevreden terug
de afgelopen maanden!
op de totstandkoming ervan. “Het
was een fijn proces om met elkaar in
gesprek te zijn en samen te bepalen
wat de belangrijkste opgaven zijn
voor de wijken. Het is mooi dat het
gelukt is en dat er mensen zijn die erover willen meedenken en doen, daar
ben ik enorm trots op.”

Dankzij een Engelstalige enquête
kwam goed naar voren dat ook expats zich voor de wijk willen inzetten.
“Daar zit echt energie, dat is leuk om
te zien”, vertelt Lucius.

22-09-’20 | Beton storten

07-10-’20

Een wijkagenda wordt namelijk niet
door de gemeente bedacht. Het is
een agenda die wordt opgesteld
met bewoners, ondernemers, sociale
partners en de gemeente. Zo wordt
zo goed mogelijk vastgesteld wat de
belangrijkste thema’s zijn voor de komende vier jaar. Daarbij wordt gekeken naar wat er in een wijk speelt en
welke acties er gerealiseerd kunnen
worden. “We zijn dan wel regisseur
van het proces, maar we willen dat iedereen zich herkent in de wijkagenda,
deze wordt vooral gestuurd door de
wensen van de wijkbewoners, de ondernemers en onze samenwerkingspartners”, legt Van Veen uit. “Je moet
zo dicht mogelijk bij de leefwereld
van mensen, instellingen en ondernemers komen om te ervaren wat hun
behoeften zijn.”

De komende tijd worden actieplannen uitgewerkt die aan de verschillende thema’s worden gekoppeld. Op
papier ziet alles er goed uit, vindt hij.
“We stopten er veel energie in en we
zijn er heel blij mee. Het gaat straks
natuurlijk ook om de concrete plannen en het tweejaarlijkse gesprek dat
we erover hebben.”

19-11-’20

22-12-’20

Gerard Lucius en Jan Lautenbach met de wijkagenda’s

Om te weten welke thema’s er in
Duinoord en Scheveningen-Dorp
leven, werden bewoners geïnterviewd en enquêtes uitgeschreven. In
Duinoord is de enquête in twee talen
uitgezet vanwege het grote aantal
expats dat er woont. Een goede zet,
want honderd expats deden mee
aan de enquête. “We hebben zo’n 35
procent expats in onze wijk”, vertelt
Gerard Lucius, voorzitter van Bewonersoverleg Duinoord. “Het zijn veel
mensen die voor internationale organisaties werken en die net als andere
wijkbewoners de behoefte hebben
om iets voor de wijk te doen.”

zijn, een schone en groene wijk en het
belang van een goede winkelstraat.
Jan Lautenbach, voorzitter van Wijkoverleg Scheveningen-Dorp, spreekt
van ‘herkenbare zaken’: “Ze bestaan
voor een groot deel uit dingen die
spelen en waar de mensen belangstelling voor hebben. Ze dragen bij
tot een betere wijk.” Bij een van de
punten op de wijkagenda voor Scheveningen-Dorp wordt het versterken
van zijn bewonersorganisatie en het
vergroten van de bekendheid ervan
genoemd. Ook hij kijkt tevreden terug
op het verloop: “Zoals het tot op heden is gegaan, wel.”

Voor Scheveningen-Dorp werd de enquête in het Nederlands gehouden. In
de enquêtes werd gevraagd wat de
wijkbewoners belangrijk vonden om
het leefklimaat in hun wijken te verbeteren. De respons was groot, voor
Duinoord reageerden ruim 800 bewoners, voor Scheveningen-Dorp ruim
500. Naar aanleiding daarvan ging
het stadsdeel het gesprek aan met
het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp
(WOS) en Stichting Bewonersoverleg
Duinoord.

Bij de wijkagenda van Duinoord zijn
thema’s te vinden als een schone
wijk, veilig verkeer, groen en verduurzaming. “Dat laatste is een prioriteit
voor het bestuur, voor dit en volgend
jaar. We zijn een 19e eeuwse wijk, de
mensen vragen zich af wat de mogelijkheden zijn en wat ze kunnen doen
om hun huis te verduurzamen. We
hebben een werkgroep die heel actief
met verduurzaming bezig is”, vertelt
Lucius.

20-10-’20 | De hele straat ligt open voor de aanleg van het riool

De wijkagenda is het vervolg op de
wijkuitvoeringsplannen van een aantal jaren geleden, vertelt Van Veen.
“Als gemeente willen we steeds meer
van buiten naar binnen werken. We
willen met de wijkagenda’s ook de
lat hoger leggen. Het is belangrijk dat
we er samen voor gaan staan om wat
we als opgave bepaald hebben ook
verder gezamenlijk uit te werken en
uit te voeren.” Een wijkagenda heeft
op de keper beschouwd één doel: de
wijk mooier en beter maken en mensen meer betrokken te krijgen bij hun
leefomgeving. Welke thema’s op een
wijkagenda geplaatst worden, kan
per wijk verschillen. Ook hoeft niet
elke wijk hetzelfde aantal thema’s te
hebben, legt Van Veen uit.

De wijkagenda van Duinoord heeft
zeven thema’s, die van Scheveningen-Dorp telt er vier, waaronder wel-

Beste lezer,
U bent van ons gewend om Meedoen op Scheveningen,
met nieuws over het stadsdeel, als aparte uitgave te ontvangen.
Met ingang van deze editie zullen wij voortaan 4x per jaar verschijnen
in De Scheveninger. We hopen hiermee nóg makkelijk onze weg naar
u te vinden. Eén ding blijft hetzelfde: u kunt rekenen op verhalen over
bijzondere initiateven in uw wijk en over bewonderenswaardige acties
van bewoners.
Het Stadsdeel Scheveningen werkt graag actief samen met u als
bewoner en met partijen uit de wijk om de leefbaarheid in het stadsdeel
te verbeteren. Immers, een prettige buurt is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid én inspanning!
Heeft u ideeën voor de verbetering van uw wijk of buurt?
Laat het ons weten via scheveningen@denhaag.nl
Wij gaan graag samen met u aan de slag.
www.denhaag.nl/scheveningen

Stadsddeeldirecteur Scheveningen

Een ander thema dat speelt in
Duinoord is het verbinden van locals
en expats in de wijk.

De twee wijkagenda’s gelden niet alleen voor een periode van vier jaar, na
twee jaar komt een tussentijdse evaluatie. “Vier jaar is te overzien en voor
de opgaven die in de wijken spelen
een prima termijn. Uiteindelijk wil je
ook iets opleveren met elkaar. Ze zijn
ook niet in beton gegoten”, legt van
Veen verder uit. “Er kunnen thema’s
bijkomen of juist afvallen, het is een
organisch proces.”
Voor Lucius is de wijkagenda een
mooie opmaat naar meer communicatie: “Voor mij is het een kader om
een permanent gesprek op gang te
brengen. Als dat lukt, zal het zeker
goed werken.” Lautenbach hoopt dat
de wijkagenda met vaart wordt uitgerold. En Van Veen? “Het uiteindelijke
doel is om mensen meer betrokken te
krijgen bij hun eigen leefomgeving. De
overheid speelt daar een rol in, maar
de burger ook.” Het is dan ook een
oproep aan alle wijkbewoners, besluit
ze: “Je kunt je uitspreken over je eigen
omgeving, dus doe mee. We nodigen
iedereen uit, dus als je mee wilt doen,
is er ruimte.”
Na de wijkagenda’s van Duinoord
en Scheveningen-Dorp volgen ook
de andere wijken van het stadsdeel
Scheveningen. In 2022 wordt de wijkagenda van het Havenkwartier opgeleverd.
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Een jeugdlintje?
Dat had Ayla niet verwacht

‘Hij heeft nog nooit zo’n goede lach gegeven’
Ylana is een volleerd fotograaf. Soms
pakt ze de smartphone van haar vader om er foto’s mee te schieten. “Hij
weet soms niet hoe ik het doe”, vertelt ze.

Wie de portretfoto’s van Ylana bekijkt, valt na een tijdje één ding op. De
mensen op de foto’s kijken met een
gulle glimlach de lens in. Misschien
heeft leeftijd er iets mee te maken,
want de Duindorpse die al deze mensen vastlegde voor een bijzonder fotoproject, is pas negen jaar oud. En
fotograferen? Ze doet niets liever.
Het fotoproject werd bedacht door
wijkbewoner Ineke Veldhuijzen. “Ik
kwam op het idee door de blinde muren in Duindorp. Deze vragen om een
kunstproject. Ik wilde eerst iets met
muurgedichten beginnen, maar koos
voor een project met fotografie. Al
snel ontstond het plan om het door
kinderen uit de wijk te laten uitvoeren. Zo leren ze fotograferen, ervaren ze binding met de wijk en met
de oudere generaties.” Voor het project werd Kijklab ingeschakeld, een
bureau dat fotografie gebruikt voor
sociaal-maatschappelijke vraagstukken, zoals het verbinden van verschillende generaties wijkbewoners.
Kijklab gaf acht workshops bij het
Kinder- en Jongerenwerk van Welzijn
Scheveningen. In een van de workshops hielden de kinderen zich bezig
met straatfotografie.

Voor het fotoproject gebruikte ze een
echt fototoestel. Als ze foto’s maakt,
let ze als een professionele fotograaf
op de details. “Vooral op het licht en
hoe ze staan”, vat ze samen. “Ik vind
alles leuk aan fotografie. Ik wil later
heel graag veel andere mensen fotograferen. Ik ben blij dat het er was”,
zegt ze, doelend op het project.

Ineke en Ylana

“We wandelden een maand door
de wijk en ze hebben alles gefotografeerd wat ze leuk en interessant
vonden. Daar werden ansichtkaarten
van gemaakt met groetjes uit Duindorp erop. De resultaten zijn nog tot
15 november in Muzee Scheveningen
te zien.” Ook fotografeerden kinderen
oudere Duindorpers. “Iedereen, van
de kinderen die meededen, tot hun
families en de mensen die op de foto
gingen, is heel enthousiast”, vertelt
Ineke.

Daar kan de negenjarige Ylana over
meepraten.
Zij fotografeerde naast andere wijkbewoners, ook haar opa. “Hij vond
het heel leuk. Hij heeft nog nooit
zo’n goede lach gegeven op de foto,
want meestal geeft hij geen lach. We
mochten ook andere oude mensen
fotograferen. Zij vonden het ook leuk,
ik kreeg allemaal mooie glimlachen,
daar ben ik wel blij mee.”

Aan het project deden zo’n 25 Duindorpse kinderen mee. Van alle foto’s
zijn er uiteindelijk, na een stemming
door de kinderen en de modellen, negen geselecteerd. Deze foto’s komen
op vijf blinde muren van vier bij vijf
meter in Duindorp. Ze worden met
stickermateriaal op de muren aangebracht door Sign Plantation, een
bedrijf uit Scheveningen. Het project
wordt op 17 november feestelijk opgeleverd”, legt Ineke uit. Wat haar het
meeste verraste? “de betrokkenheid
van de kinderen. Ze waren heel toegewijd. Voor de kinderen smaakt het
echt naar meer.”
instagram.com/fotografie_duindorp/

‘Genieten in het groen, dat moeten we samen doen’
Uit een Rotterdams onderzoek blijkt
dat felgekleurde containers beter opvallen en mensen er dus sneller hun
afval in stoppen.” Een ander idee van
het tweetal is het uitdelen van speciale picknickkleedjes. “Die kun je na
afloop omvouwen in een afgesloten
vuilniszak”, leggen ze uit.

Simone Timmermans en Jeanine van
der Veen houden van wandelen. En
waar kun je dat beter doen dan in het
Westbroekpark? Op zonnige dagen
struikel je echter bijna over het afval.
Zo ontstond op een van die wandelingen een idee dat uitgroeide tot een
initiatief waarmee Simone en Jeanine
tienduizend euro wonnen.
“We maken graag een wandeling
vroeg in de ochtend. Op mooie dagen
is het park vaak een rommeltje, dat is
zo zonde”, vertellen Simone en Jeanine. “We zien dan hoe grote groepen
mensen pizzadozen, flessen drank
of frisdrank achterlaten en verder alles wat ze niet mee willen nemen. Dit
gaat van smeulende barbecues tot
aan kapotte stoelen toe.” Van lieverlee nam het tweetal zelf een vuilniszak mee op hun wandelrondes, want
elk klein beetje helpt, vinden ze. “Het
is zo jammer dat er afval achterblijft,
want het park is een unieke plek in
Den Haag. Dit groengebied is iets
moois wat we moeten koesteren”,
vindt Simone. Dat zette hen wel aan
het denken.
“We dachten na over de consequenties voor het milieu. Zwerfafval is bijzonder slecht voor mens, dier en de
natuur”, vertelt Simone. “Zo ontstond
Westbroekpark Afvalvrij. Met dit initiatief willen we gedragswijziging be-

Links initiatiefneemsters Simone en Jeanine

werkstelligen. Dat mensen begrijpen
dat je geen afval in de natuur moet
achterlaten. Alle beetjes helpen, wat
ook de reden is waarom wij ermee
begonnen zijn. En je moet bij jezelf
beginnen. We willen alle bezoekers
van het Westbroekpark oproepen om
mee te helen aan het afvalvrij houden
van dit unieke natuurgebied.”
Net toen Simone en Jeanine besloten
om een afvalactie te beginnen, startte de gemeente met het wijkbudget
van de Scheveningse Parkwijken. Men
riep bewoners op om ideeën in te dienen ter verbetering van wijk.

De opruimactie op 18 september
jl. werkte enorm aanstekelijk. “Veel
mensen deden mee aan dit initiatief. Een expat ouder gaf aan dat hij
die dag had geleerd om zijn kinderen
voortaan hun afval op te laten ruimen. Ze voelden zich aangesproken
en verantwoordelijk.” Uiteindelijk is
het belangrijkste om te investeren in
gedragsverandering bij de mensen”,
vinden Simone en Jeanine. Daarom
willen ze graag aan de scholen in de
buurt voorlichting gaan geven. Aan
dat onderdeel wordt nog gewerkt.
“Wat wij zonde vinden is dat de gemeente heel veel geld besteedt aan
het opruimen van andermans afval,
terwijl dat geld beter naar andere dingen kan gaan, zoals het aanplanten
van meer groen. Alles wat maar helpt
om onze planeet te redden”, besluit
Jeanine. Het initiatief Westbroekpark
Afvalvrij loopt nog tot september volgend jaar.

Het plan van Simone en Jeanine voor
een afvalvrij Westbroekpark kreeg
de meeste stemmen van de andere
wijkbewoners en won daarmee een
bedrag van tienduizend euro voor de
uitvoering. “We gaan meer afvalopruimacties organiseren in het park en in
de omgeving. En banners in het park
plaatsen met een pakkende slogan
erop, zoals ‘Genieten in het groen, dat
moeten we samen doen’. We proberen deze boodschap op een positieve
manier te brengen en niet streng of
met een wijsvingertje”, legt Simone
uit. “We werken bovendien aan meer
zichtbare en grotere afvalcontainers.
scheveningseparkwijkenbegroot.denhaag.nl

Niets maakt Ayla Terluin gelukkiger dan lekker aan het werk te zijn bij
Stadsboerderij ’t Waaygat. De 16-jarige Scheveningse is er inmiddels
alweer tien jaar aan de slag. Voor haar onvermoeibare inzet heeft ze
nu zelfs een Haags jeugdlintje gekregen.

Steven Chan in de Keizerstraat

‘Draag allemaal een steentje bij
aan het ontlasten van het riool’
“Door de klimaatverandering gaat
het steeds vaker regenen. Dat heeft
ook consequenties voor het gebied
rond de Keizerstraat”, legt Steven
Chan uit. De gemeente legt een nieuw
afvoersysteem voor regenwater aan.
Er zijn ook maatregelen die bewoners
en ondernemers zelf kunnen nemen
om de regenoverlast tegen te gaan.
Steven werkt alweer twaalf jaar bij
de Afdeling Riolering, Wegen en Bodem als opdrachtgever voor rioolvervangingsprojecten. “Door de klimaatverandering vallen er steeds
vaker heftige regenbuien en dan heb
je kans op wateroverlast”, legt hij uit.
De Keizerstraat is wat dat betreft een
kwetsbaar gebied. “Dat komt door
een aantal factoren. Het is een oude,
stedelijke en dicht bebouwde omgeving. Dit betekent veel verharding in
de vorm van tegels en daken.”
Omdat de grond op deze manier is afgedekt, kan het regenwater niet weg.
“In nieuwbouwgebieden met meer
water en groen in de omgeving, kan
het overtollige water wegstromen. In
de Keizerstraat moet het water via
het riool afgevoerd worden en bij hevige regenval stroomt de straat over.
Op zich is een plas water op straat
niet zo erg, maar het wordt wel vervelend als het over de drempels heen
stroomt en de winkels of woningen
binnenkomt.” De afgelopen jaren
kreeg de Keizerstraat daar last van.
“Omdat deze straat een winkelstraat
is, is toegankelijkheid heel belangrijk
en wil je geen drempels hebben. Het
regenwater zoekt het laagste punt op
en stroomt zo de tuinen of de winkels
in.”
Poreuze buizen
De gemeente gaat nu een extra watersysteem installeren. “We hebben
gekeken naar hoeveel ruimte we ondergronds hebben en we hebben een
studie gedaan naar hoe we het overtollige water kunnen afvoeren om het
gebied beter te beschermen. In de
grond van de Keizerstraat wordt bijna
een kilometer aan buizen aangelegd.

We sluiten de hemelwaterafvoer, de
putten en de regenpijpen op deze
buizen aan, waarin de regen wordt
verzameld. Omdat de buizen poreus
zijn, kan het regenwater vervolgens
in de ondergrond sijpelen. Op die
manier vangen we het regenwater
op en wordt het rioolstelsel minder
belast. Het is een behoorlijke investering vanuit de gemeente. Het project gaat volgend jaar van start. De
winkelstraat en enkele woonstraatjes eromheen zijn onderdeel van dit
project. We gaan met de winkeliers in
overleg om te bepalen wanneer een
goed moment is om met de werkzaamheden te starten.”
Vergroenen
“Bewoners en ondernemers kunnen
zelf ook iets doen tegen wateroverlast”, legt Steven uit. “Oud Scheveningen bestaat uit ongeveer dertig
procent openbare ruimte. De regen
valt natuurlijk niet alleen daar, maar
ook op de daken en in tuinen. Zeventig procent van de regen valt dus op
particulier terrein. Het zou helpen als
bewoners hun tuinen of daken wat
meer vergroenen, zodat het regenwater weg kan. Ontharden dus. Er is nog
een wereld te winnen met wat we met
iedereen samen kunnen doen”, vervolgt hij. Daarbij gaat het niet om één
oplossing, maar gaat het juist om een
combinatie van verschillende maatregelen. “Scheveningen is heel gemêleerd, dus we leveren maatwerk. De
gemeente bouwt een voorziening om
het water bij de voordeur weg te houden. Maar als je wateroverlast hebt,
is het ook zaak om jezelf te beschermen. Als het even kan, denk aan wat
je zelf kunt ondernemen. Zo draag je
een steentje bij aan het ontlasten van
het rioolsysteem.”
Een overzicht van subsidies voor
duurzame initiatieven is te vinden op
https://duurzaamdenhaag.nl/

Wie Stadsboerderij ’t Waaygat bezoekt, heeft grote kans Ayla daar
ook aan te treffen. Ze komt er namelijk al sinds haar kindertijd. “Mijn
moeder nam me mee vanaf mijn eerste jaar. Toen ik zes werd, ben
ik gaan helpen en ben ik ben nooit meer weggegaan. Ik ga er altijd
met plezier naartoe”, glimlacht ze. Ze doet vrijwilligerswerk, legt ze
uit. “Ik help met het uitmesten van de hokken en andere activiteiten.”
Op de boerderij wonen ook dieren zoals koeien, schapen en geiten. Ze
hebben allemaal een eigen naam, vertelt Alya. De koeien heten Janna
en Kiki. Ze heeft ook een favoriet dier, het geitje Hillie. “Toen ze jong
was, vond ik haar meteen leuk en ben ik haar gaan trainen. Ik maak
ook wandelingen met haar.” Want geiten kun je trucjes aanleren als
verrijking van hun gedrag. “Ze moeten moeite doen voor hun eten,
net als in het wild. De trucjes zijn acties die ze van nature ook zelf
zouden doen.” De dieren op de boerderij zijn ook heel grappig in de
omgang, vertelt ze. “De geiten zijn standaard een beetje ondeugend.
Ze zijn over het algemeen eigenwijs en koppiger dan schapen, die zijn
veel rustiger.”
Jeugdlintje
Afgelopen september kreeg Ayla een Haags jeugdlintje voor haar inzet op de boerderij en de hulp die ze de beheerders biedt. Dat verraste
haar enorm. “Ik had niet verwacht dat ik er een zou krijgen. Ik kreeg
een uitnodiging om naar een theater te gaan, waar de burgemeester
was en 23 andere kinderen die ook een lintje kregen. Voor iedereen
die een lintje kreeg werd een toespraak gehouden waarna de burgemeester het lintje overhandigde.” Dat vond ze wel bijzonder: “Ik wist
ook niet dat de burgemeester er zou zijn, dus dat was van wow, cool.”
Toch was ze niet zenuwachtig: “Daar had ik geen tijd voor, want ik
moest er meteen uit school naartoe. Ik ben heel dankbaar dat ze me
hiervoor hadden opgegeven.”
Ayla vindt de stadsboerderij belangrijk. “Het biedt stadsmensen ontspanning. Op de boerderij leer je ook over dieren. We hebben bijvoorbeeld elk jaar lammetjes. Dan leren de kinderen over lammetjes en
hoe ze opgroeien. We hebben ook cavia’s waarover wordt verteld. Er
zijn kleuterlessen waarbij de beheerder laat zien hoe alles werkt. Er
worden ook andere activiteiten georganiseerd en eens in de zoveel
maanden lopen we een rondje met de geit en halen we afval in de
buurt op.” Zo leren stadskinderen iets over de natuur, legt ze uit. “En
wat we eten. Bijvoorbeeld hoe je hamburger eruitziet voordat het een
hamburger is”, besluit ze lachend. En ’t Waaygat zelf? “Dit is een heel
gezellige boerderij waar je het altijd fijn hebt. Als je hier bent, weet je
zeker dat je een leuke tijd zult hebben.”

Ayla en geitje Hillie

Colofon
Vormgeving
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Tekst en eindredactie
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‘De mensen in de buurt weten het beste wat er speelt’
Jongeren die een geintje uithalen?
Een rondrijdend busje waarbij je het
gevoel krijgt dat er iets niet klopt?
Een hinderlijke weesfiets die de
straat verspert voor mensen met
een rollator? Voor elke situatie is net
even een andere aanpak nodig, vertelt Dimf de Bekker, een van de coördinatoren van het BIT Duinoord.
Die naam is bewust zo gekozen, legt ze
uit. “Wij heten expres geen Bewoners
Initiatief Veiligheid, maar Buurt Informatie Team, omdat we dat vriendelijker vinden klinken.” Sinds de oprichting in 2014 is zij samen met Michiel
Riegen coördinator. Momenteel bestaat het BIT uit vijftien mensen. “Wij
lopen in tweetallen, meestal eens per
week. Wij houden ons aan het rooster
van onze wijkagent waar we intensief
contact mee hebben. Wij lopen alleen
als zij dienst heeft voor een korte lijn.
Wij hebben haar telefoonnummer,
dus als we iets geks signaleren, is het
één telefoontje waarop meteen actie
wordt ondernomen.”
Weesfietsen en gemeente-app
De reden om het team op te richten
was om de politie ogen en oren in de
wijk te geven. “De mensen in de buurt
weten het beste wat er speelt en dus
ook wanneer iets niet deugt. Dit is
geen woeste wijk en er gebeuren geen
schokkende dingen, maar wij willen
het prettig en veilig houden.” En soms

Michiel Riegen en Dimf de Bekker

is daar iets anders voor nodig, zoals
de succesvolle actie tegen weesfietsen. “Deze fietsen slingerden overal
rond, waardoor mensen met kinderwagens, rolstoelen of een scootmobiel er niet meer langs konden. We
attendeerden wethouder Boudewijn
Revis op dit probleem die vervolgens
de ‘weesfietsenaanpak’ lanceerde.
Uiteindelijk zijn er een paar duizend
fietsen uit de buurt weggehaald. Dat
was een mooie overwinning.” Het BIT
Duinoord gebruikt ook de BuitenBeter
app van de gemeente. “Via deze app
meld je opvallende zaken in de openbare ruimte. Je maakt een foto en
dan stuur je die naar de gemeente. De
foto bevat locatiegegevens en klaar is

kees”, legt Dimf uit.” Afval op straat
of afval dat geplaatst is naast een
ondergrondse afvalcontainer meld je
via de nieuwe app MyCleanCity, die in
oktober is gelanceerd.
Vriendelijk
Wat doe je wel en niet als lid van BIT
Duinoord? “Wij zijn er niet om mensen
dingen te verbieden. De bedoeling is
om medebewoners op een vriendelijke manier op dingen te wijzen. We
zijn zeker niet belerend.” Naar de politie toe heeft het team vooral een informerende rol over wat er in de wijk
gebeurt. Dat werkt trouwens twee
kanten op: “Voordat we gaan lopen,
vragen we of er iets is waar we extra

op moeten letten. Denk aan baldadige jeugd die ergens geintjes uithaalt.
Dan lopen we daar een extra rondje
en vragen we bijvoorbeeld aan een
van de jongeren of dat nou nodig is.
Er komt een stukje psychologie bij
kijken, maar we hebben cursussen
gedaan om met zulke situaties om
te gaan. Je moet ook een beetje aanvoelen wat je kunt doen. We zijn geen
politieagenten of handhavers, we zijn
mensen uit de buurt die met zijn allen
de wijk prettig willen houden.”
Wie lid wil worden van het BIT
Duinoord, kan bij Dimf en Michiel terecht. “Geef gerust een belletje, onze
namen staan in wijkblad ’t Lopend
Vuurtje of stuur een mailtje naar bit@
duinoord-denhaag.nl. We zouden heel
graag ook meer jongere leden willen.”
En voor wie zelf een BIT wil oprichten, heeft ze ook wat praktische tips.
“Communiceer in je buurt en probeer
met de hele club samenhang te hebben. We lopen elke keer met iemand
anders een stukje van de wijk. Veel
tijd kost het niet en je leert ook je medebuurtbewoners kennen. Nog een
reden om lid te worden van een BIT.
Wij hebben inmiddels een leuke club
mensen om ons heen verzameld.”
Wilt u ook een Buurt Informatie Team
oprichten in uw wijk en heeft u ondersteuning nodig? Neem contact
op met Stadsdeel Scheveningen via
scheveningen@denhaag.nl

‘Iedereen wordt blij van voorjaarsbloeiers’
Dat kost minder, is onderhoudsvriendelijker en die mooie voorjaarbloeiers vallen bij iedereen in de smaak.
Ik word zelf ook altijd heel blij van de
bloembollen die in het voorjaar uitkomen op bijvoorbeeld de Lange Voorhout, de President Kennedylaan en bij
het World Forum. De Van Boetzelaerlaan is er een ideale straat voor, omdat we hier veel gras hebben. Perfect
gebied dus om krokussen, narcissen
of andere bloembollen te planten.”

De bloembollen worden geplant door Gerlinde en de gemeente

Gerlinde Beusink keek naar het gras
in haar straat en ze kreeg een spontaan idee. Ze besloot contact op
te nemen met de gemeente en wat
bleek? Ze kreeg een verrassende reactie waardoor haar straat voorgoed
is veranderd.
Gerlinde en haar partner wonen sinds
een jaar of vijf op de Van Boetzelaerlaan. Twee jaar geleden kwamen
bewoners in haar straat met een initiatief voor ‘vlinder vriendelijke minituintjes’, wat een van de winnende
plannen van Statenkwartier Begroot
was. “De bewoners kregen gratis
plantjes om boomspiegels mee te

beplanten, wat ze met veel plezier
deden. De aannemer van de gemeentegroenbeheer heeft de opdracht om
alle onkruid in onze straat weg te halen. Helaas schoffelde men tot twee
keer toe alles uit de boomspiegels
weg, inclusief de plantjes”, vertelt
Gerlinde.
Ze zat niet bij de pakken neer en
zocht contact met de gemeente om
een nieuw idee te lanceren. “Ik legde
de gemeente uit hoe teleurgesteld de
bewoners in mijn straat waren over
de weggemaaide plantjes en besprak
het plan om overal bloembollen te
planten, in plaats van nog verder te
investeren in de boomspiegels.

De reactie van de gemeente was verrassend. Niet alleen werd haar initiatief omarmd, er kwam zelfs extra
budget: “De gemeente was meteen
enthousiast. Vanuit dit participatietraject zou alleen het eerste deel
van de straat beplant worden, maar
we kregen budget erbij voor de hele
straat. Daar ben ik erg blij mee.” Dat
betekende dat er voor 600 vierkante
meter aan bloembollen geplant kon
worden in de Van Boetzelaerlaan. De
stroken van twee meter breed werden ingezaaid met een mix van drie
soorten bollen. Het extra budget
werd besteed aan speciale biologische bloembollen. Deze bevorderen
de biodiversiteit en zijn goed voor de
bijen, hommels en andere insecten.
De bollen bloeien van februari tot en
met mei. Het effect voor de buurt?

“De mensen worden blij van voorjaarsbloeiers, de straat wordt heel
fleurig en kleurig en het is goed voor
de ecologie”, stelt Beusink vast. “Ik
ben blij dat het is gelukt, dat de gemeente akkoord ging en dat we zelfs
de hele straat konden beplanten.” En
de andere bewoners? Ze weet wel
hoe die zich voelen. “Ze verheugen
zich nu al op het voorjaar”, lacht ze.

Vertel het aan Theo
Scheveningen is een van de
leukste plekjes in Den Haag
– in het hele stadsdeel gebeuren
bijzondere dingen.
Veel bewoners doen hun best
om hun wijk nog mooier en
leefbaarder te maken.
Kent u iemand met een nieuw
initiatief, doet u zelf iets speciaals
voor de wijk of bent u iets moois
van plan?
Neem dan contact
met ons op via
scheveningen@denhaag.nl
Onze journalist
Theo Paijmans komt graag bij
u langs om naar uw verhaal te
luisteren.

