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Beste bewoners,

Het is me een waar genoegen om me
voor het eerst tot u te mogen richten als
nieuwe voorzitter van het Wijkberaad
Houtwijk. Alvorens mijn column te
vervolgen met onze plannen voor de
toekomst, wil ik vanaf deze plek onze
vorige voorzitter, Pjer Wijsman zeer
hartelijk danken voor zijn inzet om
onze wijk op de juiste niveaus gehoord
te laten worden, teneinde de belangen
van de bewoners van Houtwijk te verdedigen. Daarnaast heeft hij veel tijd
besteed aan het bouwen van een gemotiveerd bestuur met een grote diversiteit
aan achtergronden. Daar pluk ik nu de
vruchten van want ik voel mij gelukkig
gesteund door de inzichten, de kennis
en de ervaring die ieder van de overige
bestuursleden met zich meebrengt.

Het is een grote eer dat de leden van
onze vereniging mij de verantwoordelijkheid hebben toevertrouwd om
u, bewoners van Houtwijk, te mogen
vertegenwoordigen in zaken die ons
allen aangaan. Want, hoewel Houtwijk
een relatief rustige wijk is, waar we
met elkaar goed overweg kunnen, is
Houtwijk wel één van de grootste wijken in Den Haag en Loosduinen. Vanuit
allerlei richtingen komen er constant
nieuwe ontwikkelingen op ons af waar
we adequaat op moeten reageren. We
moeten dus scherp opletten. Anderzijds
moeten we ook blijven genieten van al
het goede dat we samen hebben.
Bij elke wisseling van een voorzitterschap is het de taak van de nieuwe
voorzitter om de koers aan te geven
die we de komende jaren willen gaan
varen. Het Algemeen Bestuur heeft een
aanvang gemaakt met het verder uitontwikkelen van deze koers, die reeds
door onze vorige voorzitter is ingezet
en welke ik graag sterk wil uitbouwen.
Ik zal hierna aangeven wat we willen
bereiken…
Het Wijkberaad is een vereniging die
de belangen behartigt van haar bewoners. In de praktijk zijn wij het aanspreekpunt als er een ‘bedreiging’ of
mogelijke overlast op ons afkomt; denk
bijvoorbeeld aan de hoge zendmast op
het ZKD-terrein, de nieuwe plannen
voor het woonwagenkamp, de nieuwe
invulling van de Marechaussee kazerne
aan de Leyweg, etc. Deze zaken komen
vaak ongevraagd en op onverwachte
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momenten op ons af, en het enige wat
ons dan rest is snel te reageren op deze
nieuwe initiatieven, waarbij het risico
bestaat dat we te weinig tijd hebben om
ons goed te verweren.
Er zijn meerdere oplossingen mogelijk
als antwoord op deze reactieve manier
van werken en het mogelijke gebrek
aan voorbereidingstijd;
Ten eerste willen we vanuit een reactieve situatie opschuiven naar een
proactieve. Dat houdt in, dat waar we
redelijkerwijs kunnen aannemen dat
er binnen afzienbare tijd een bepaald
initiatief op ons afkomt, we ons van te
voren moeten voorbereiden door een
plan te ontwikkelen, waar toekomstige
initiatiefnemers (Gemeente, projectontwikkelaars, etc.) rekening mee dienen
te houden. Het project Loosduinse
Vaart is hier een goed voorbeeld van.
De Commissie Loosduinen, waarin
Houtwijk vertegenwoordigd is, heeft
proactief opdracht gegeven tot het
ontwikkelen van een visie voor het
gebied Oude Haagweg, startend bij
de Thorbeckelaan en eindigend bij de
R.K.-kerk bij de Lizststraat. Op deze
route zijn namelijk een aantal plekken
aan te wijzen, waar men met een grote
mate van zekerheid van kan aannemen
dat deze binnen een aantal jaren zullen verdwijnen. De visie die voor deze
specifieke plaatsen is neergelegd in het
rapport “De Loosduinse Vaart”, brengt
het initiatief terug bij de wijkbewoners,
want eventuele nieuwe voorstellen voor
deze terreinen zullen eerst moeten worden getoetst aan onze plannen. Door
dit proactieve initiatief creëren we voor
onszelf rust en voorkomen we dat we
achter de feiten aanlopen.
We kunnen natuurlijk nooit 100% vermijden dat we worden geconfronteerd
met initiatieven uit onverwachte hoek,
waardoor we als Wijkberaad nog steeds
in staat moeten blijven om adequaat
te kunnen reageren. Het duurt echter
vaak te lang voor bewoners onderling
én Wijkberaad elkaar vinden, waardoor
veel kostbare tijd verloren gaat voor we
tot actie over kunnen gaan. We willen
echter niet wachten om u voor het eerst
te ontmoeten bij een probleem, nee, zou
het niet fantastisch zijn als we elkaar
ook nu al leren kennen?

Daarom ontwikkelt het Algemeen
Bestuur een activiteitenlijst waarvoor
u wordt uitgenodigd: Het 30-jarige
bestaan het Wijkberaad zal natuurlijk
met u op feestelijke wijze worden
gevierd met meerdere activiteiten.
Daarnaast is er het initiatief om met u te
gaan “speed-daten” over onderwerpen
die betrekking hebben op onze wijk.
De details bewaren we voor later en
de verrassingen die we in petto hebben
verklappen we natuurlijk niet (want
dan is het geen verrassing meer). Wij
hopen natuurlijk dat u in grote getale
zult verschijnen, waardoor het mogelijk
is om werkelijk met elkaar in contact te
treden en te bouwen aan een langdurige
relatie, zodat we elkaar meteen weten te
vinden als we elkaar nodig hebben.
Voelt u zich nu reeds geroepen om uw
steentje bij te dragen, neem dan nu al
contact op met het Wijkberaad. We
willen ons team namelijk uitbreiden
met enerzijds wijkbewoners die breed
inzetbaar willen zijn en anderzijds
hebben we ook behoefte aan wijkbewoners die hun specialisatie (zoals
bijvoorbeeld juridische kennis) willen
aanbieden. Voor tijdelijke projecten
in uw buurt, waarvoor u de steun van
het Wijkberaad zou kunnen gebruiken
om ‘op het juiste niveau’ in contact te
komen met andere organisaties, bieden
wij de mogelijkheid om onder de paraplu van het Wijkberaad voortgang te
maken. Ook daarvoor kunt u ons contacteren.
Tot slot wil ik u er op wijzen dat het
Wijkberaad Houtwijk niet alleen met u
informatie deelt via dit wijkblad. Voor
de laatste stand van zaken van lopende
projecten, oproepen van wijkbewoners
aan andere wijkbewoners en meldingen
van leuke initiatieven in Houtwijk, kunt
u terecht op onze website die vrijwel
dagelijks wordt bijgewerkt: http://wijkberaadhoutwijk.nl/ (dus zonder www.).
Een echte aanrader dus…
Namens het Algemeen Bestuur wens ik
u alvast een mooie zomer toe,
Met vriendelijke groet,
Ramon Meesters
(Voorzitter)
E-mail: wijkverhoutwijk@hetnet.nl
Telefoon: 070 44 00 913

Geen

HOUTWIJKBLAD
ontvangen?
Bel voor nabezorging
0174-631748
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Het Haags Milieucentrum (HMC) heeft in haar kwartaalblad Branding voor het eerst aandacht besteed aan de risicoís van
elektromagnetische straling door draadloze apparatuur. Dat is een goede zaak, want de lucht is een belangrijk deel van ons
milieu en de kwaliteit ervan verdient daarom ook hun zorg en aandacht. Het HMC is ñ als geen andere onafhankelijke instantie in Den Haag ñ in staat het Haags gemeentebestuur te bevragen en te bekritiseren over het gemeentelijk beleid ten aanzien
van dit onderwerp. In het artikel dat de titel ëElektromagnetische golven maken en breken onsí draagt, worden de perikelen
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rond de zendmast in Zichtenburg nog eens op een rij gezet. Het is een terugblik en een update van al onze acties tegen de mast.
De Branding wordt in heel Den Haag verspreid en zo heeft onze Houtwijkse actie nu in veel grotere kring bekendheid gekregen.
Bijgaand is het artikel in zijn geheel weergegeven. Of we in het HMC een actieve medestander hebben gevonden, zal nog moeten
blijken. In ieder geval zijn veel meer Haagse burgers nu aan het denken gezet. En dat op zich is al goed nieuws.
Gwen Maclaine Pont
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DE LOOSDUINSE VAART
Onder de titel “De Loosduinse Vaart”
‘ruimtelijke visie voor wonen, nieuwbouw en inrichting’ ligt er een plan van
het architektenburo Galis om de Oude
Haagweg een ander gezicht te geven.



Bij het lezen van dergelijk rapporten,
sla ik meestel de introducerende pagina’s over. Hoe vloeiender en overtuigender de visies ten tonele worden
gevoerd des te meer stijgt bij mij de
nieuwsgierigheid naar de realisatie
van die visies. Deze behoefte naar
meer informatie wordt mede gedragen
door een ingeboren wantrouwen tegen
nieuwbouwplannen.
Het rapport splitst de Oude Haagweg op
in drie delen, t.w.
Deel 1. Traject Thorbeckelaan/
Volendamlaan - Houtwijklaan/Groen
van Prinstererlaan
Deel 2. Traject Houtwijklaan/Groen van
Prinstererlaan/Buitentuinen.
Deel 3. Traject Buitentuinen/
Listztstraat/R.K.Kerk
Allereerst moeten de tramrails over de
gehele lijn een groene bedding krijgen
waarbij - volgens tekening - het struikgewas aan beide zijden verdwijnt. De
indeling trottoir, fietspad en rijweg
wordt op verschillende plaatsen gewijzigd waarbij de rijstroken meestal tot
ÈÈn baan worden teruggebracht. De
doorstroming wordt hierdoor in elk
geval niet bevorderd.
Met de verandering van de verkeersprofielen worden tegelijkertijd een
aantal oversteekplaatsen opgeruimd op
plaatsen waar ze de twee wijken aan de
beide zijden van de Oude Haagweg verbinden. In hoeverre dit effectief is, valt
te betwijfelen want door het wegvallen

van het struikgewas ligt de gehele route
open om over te steken.
Wie de voorgestelde bebouwing beziet,
herkent daarin het streven van ‘verdichting’ oftewel het dicht bouwen van alle
mogelijk stukjes groen of andere vrije
ruimten.
Het is begrijpelijk dat bij stukken
grond waarvoor een nieuwe bestemming moet worden gezocht het eerst
gedacht wordt aan woningbouw. De
Gamma-lokatie stond al een tijdje op
de nominatie om bebouwd te worden.
Wie daar achter de huizen en de hekken kijkt, ziet een verpaupering die om
een oplossing vraagt. De plannen zijn
echter zo rigoureus dat de hele bebouwing vanaf de Thorbeckelaan tot aan
de Kokosnootstraat wordt gesloopt. Zo
zullen de Machineverhuur, Offers, de
Gamma en alle eengezinswoningen op
dat rijtje verdwijnen. Sommige staan al
leeg. De plannen laten een rechte strakke lijn zien van een bebouwing met een
groot binnenhof met de suggestie om
op dat terrein tot zes- á zevenhoog te
bouwen. Een projectontwikkelaar die
zijn oog op dat plan had laten vallen, is
echter al heel lang uit beeld.
Op het oude Vredesteingebied ligt geïsoleerd binnen de Laan van Vredestein een
bedrijventerrein met een autoverhuurbedrijf en een grote garage en onderhoudswerkplaats van Connexxion. Na
de regionale concessie aan Veolia wordt
de ruimte gebruikt voor de regiobusjes
en -taxi’s. Net als bij de Gamma-lokatie
speelt hier het probleem van de noodzaak
van vervangende lokaties, particuliere
eigendom van de grond en langdurige
huurcontracten. In de planning sneuvelt

ook het oude Vredestein-kantoorgebouw
dat thans in gebruik is bij Azivo.
De ruimte aan het begin van de Oude
Haagweg (vanaf Loosduinen) zal aan de
linker zijde geblokkeerd worden door
afbraak van het kleine industrieterrein en
een volledige bebouwing van de vrijkomende strook tot aan de straatweg. Zo
ook aan de overzijde door het afsluiten
van de parkeerplaatsen voor de driezijdige
woonblokken van de Witbrug tot aan de
Buitentuinen. De resterende tuinderswoningen zullen eveneens sneuvelen zonder
initiatief om ze door een meer open uitstraling iets van de huidige charme van de
Oude Haagweg te laten bewaren.
Het idee van een cultuurplein ter hoogte
van R.K.kerk is origineel maar men
zou eens op het stadhuis van Den Haag
kunnen informeren hoe het werkt, een
cultuurplein met daar dwars doorheen
een tramlijn. Bovendien zal dan op
z’n minst een deel van het water van
de Burgemeester Hovylaan overkluist
moeten worden.
Al met al is het plan een aardige poging
om voor probleemgebieden langs de
Oude Haagweg een oplossing te vinden.
De maquette kan echter niet verbergen dat al deze plannen leiden tot een
Loosduinse Vaart met bouwstroken
dicht langs de trambaan die in de verdichting leiden tot een eentonigheid
die vooral bepaald zal worden door de
architectuur die standaard is voor doorgaande wegen. De gevarieerde charme
van de oude verbindingsweg tussen
Den Haag en Loosduinen kan nog verder teloor gaan in een gelijkschakeling
met de vaak fantasieloze hoogbouw.
Om deze dreiging tegen te gaan zal een
zware wissel getrokken moeten worden
op de verschillende architecten om een
aanvaardbare variëteit in de steenmassa’s te brengen.
In het rapport wordt gesproken over
de Oude Haagweg als een collier met
parels. Wordt echter niet serieus voorkomen dat die weg een troosteloze verbinding van Den Haag naar Loosduinen
wordt dan zal het meer lijken op een
kralenketting met veel gewoon glas.
Een waarschuwing:
Wethouder Norder zal het plan met
grote belangstelling tot zich nemen. Hij
krijgt het in de schoot geworpen met
een uitdaging om de gesuggereerde 6
á 7 verdiepingen op meerdere plekken
aan te passen aan zijn door het hoogbouwvirus geïnfecteerde beleid.
Dries Weber
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Even voorstellen
Sinds 1 mei werk ik bij vóór Welzijn
als ouderenadviseur in het stadsdeel
Loosduinen.
Mijn naam is Evelien Peper.
Er is een groot aanbod van verschillende organisaties voor ouderen en veel
regelingen die voor ouderen van belang
kunnen zijn. Soms is het daarom lastig om met uw vraag op de juiste plek
terecht te komen. Met vragen op gebied
van gezondheid, financiële ondersteuning, zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen of juist opname in een
verzorgingshuis kan een ouderenadviseur u helpen.
Een ouderenadviseur:
• Geeft informatie, advies, begeleiding en ondersteuning
• Helpt om uw vragen en problemen
op een rijtje te zetten
• Zoekt samen met u naar oplossingen
• Bemiddelt tussen u en instanties
• Is behulpzaam bij het invullen van
formulieren en het doen van aanvragen
• Verwijst naar instanties die professionele kennis hebben
• Vindt uit in een gesprek wat u graag
zou willen en luistert naar uw verhaal.
Ook kunt u terecht voor een luisterend
oor. Er wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie, wensen en belangen,
daarop worden de adviezen afgestemd.
De gesprekken zijn vertrouwelijk.
Er zijn geen kosten verbonden aan de
dienstverlening van de ouderenadviseur.
Contact met de ouderenadviseur?
Voor het maken van een afspraak of
een bezoek aan huis kunt u bellen met:
Wijk en dienstencentrum
De Henneberg
Tramstraat 15
2551 TT Den Haag
070-3976001

Geen

HOUTWIJKBLAD
ontvangen?
Bel voor nabezorging
0174-631748
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Van een aantal betrokken
bewoners rondom het
woonwagen kamp.
Uitbreiding nieuwe woonwijk
‘Houtwijk’ (aan het voormalige woonwagenkamp!)

Omdat de Gemeenteraad van Den
Haag de toegang naar de nieuw te
bouwen woonwijk op de plaats van het
voormalige woonwagenkamp aan de
Escamplaan wil sluiten en 2 verkeersbruggen in de Q.A. Nederpelstraat wil
maken, is de grote meerderheid van
de bewoners rondom dit gebied van
mening dat er een levensgevaarlijke
verkeerssituatie gaat ontstaan doordat er
honderden verkeersbewegingen per dag
in de bestaande wijk/straat bij zullen
komen.
Het komt nu al dagelijks voor dat automobilisten achteruit moeten rijden om
elkaar de ruimte te geven en er daardoor al ongelukken (of bijna) ongelukken zijn ontstaan.
De integratie die de Gemeente voorstelt in het Stedenbouwkundige
Randvoorwaardenbesluit van 2008 voor
de nieuwe bewoners, is volgens de
bewoners ook te verwezenlijken door
de ingang aan de Escamplaan gewoon
aan te houden zoals al meer dan 30 jaar
het geval is zonder dat dat problemen
geeft voor het doorgaande verkeer op
de Escamplaan en dan de veiligheid in
de wijk met ook nog eens een aantal
scholen gewaarborgd blijft.
Door enkele loopbruggetjes te maken,
kan de integratie met het overige deel

van Houtwijk ook worden gerealiseerd,
tegen minder kosten en met MEER
VEILIGHEID voor de bewoners van
Houtwijk.
Maar het vermoeden bestaat dat de
opbrengst van de FLAT langs de
Escamplaan boven de veiligheid van de
bewoners gaat.
Volgens de bewoners, is er na 18.00 uur
geen snelle veilige toegang tot de wijk
mogelijk voor Hulp en Nooddiensten,
aangezien het gebied niet voor niets
een 30 km zone is geworden met
overal drempels. De gehele Q.A.
Nederpelstraat is een kronkelige,
zeer onoverzichtelijke weg vanaf de
Escamplaan tot aan de Margaretha van
Hennenbergweg toe.
Door dit schrijven aan u als ongeruste
Houtwijkbewoners willen wij u vragen of er iemand is, die ons als Jurist
zou willen bijstaan in een werkgroepje
tegen dit onzinnige plan!
Indien u, als bewoner, het ook eens bent
met deze visie, zien wij uw mening
graag door middel van een mailtje
tegemoet en zullen wij dit per direct
aan het nieuwe Haagse College kunnen
voorleggen.
P.S. U kunt mailen naar
zuijd017@wxs.nl of
corenisobel@versatel.nl of naar het
Wijkberaad Houtwijk.
wijkverhoutwijk@hetnet.nl

Het Wijkberaad Houtwijk krijgt veel klachten van bewoners, voornamelijk
bewoners uit de Burgemeesterbuurt, over het niet ontvangen van het weekblad
“De Posthoorn” . Bewoners constateren dat hele pakken soms aan de kant van
de weg blijven liggen of in de bosschages.
Omdat alleen De Posthoorn de gemeenteberichten bevat, is het van groot belang
dat alle bewoners De Posthoorn ontvangen. Ingeval men een bezwaar zou willen indienen tegen een voorgenomen aanvraag of voorstel dient men ervan op
de hoogte te zijn en is men ook aan een tijd gebonden.
Om deze reden heb ik De Posthoorn benaderd met het verzoek om aan deze
klachten tegemoet te komen. Maar ik wil alle bewoners van Houtwijk vragen
om als u geen Posthoorn ontvangen hebt, te bellen met 070-3913913 of te
mailen naar corinne.leopold@denhaag.nl
of naar klachten.posthoorn@gmail.com
Ook kan het altijd gemeld worden bij het Wijkberaad Houtwijk.
Helen Franssen
Secretaris Wijkberaad Houtwijk.
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RAVA PEC
COMBINATIE
WORDT SV
HOUTWIJK

De algemene ledenvergadering van RAVA- PECCombinatie heeft besloten
dat de voetbalclub voortaan
als sv Houtwijk door het leven
gaat. De reden die hieraan ten
grondslag ligt, is dat de vereniging nog bij en van de wijk wil horen.



Aan de L. van Vuurdestraat in
Houtwijk ligt het complex van een
voetbalvereniging, die tot voor kort
luisterde naar de naam RAVA PEC
Combinatie. Het is een bekende
locatie die enigszins verscholen in
een woonwijk ligt. Via de G.J. van
Marrewijklaan en A.Kortekaasstraat
rij je tot het twee verdiepingen tellende gebouw met bij de trap het logo
van de club. Opvallend zijn de namen
van de sponsors Frauenfelder, Fröling
en Van Roon.
Achter dit gebouw, dat in 2004 grondig werd opgeknapt, liggen twee
velden, waarvan ÈÈn kunstgras en
ÈÈn wetra (half gras, half kunstgras).
Vanuit de kantine, die op de eerste
etage ligt, is een prachtig uitzicht over
het hoofdveld.
Vorig jaar ging RAVA een fusie
aan met PEC Den Haag. Het gevolg
daarvan is dat de vereniging thans
naast een jeugd-, een zondagafdeling
en zaalvoetbal ook beschikt over een
zaterdagafdeling.
Het bestuur heeft flinke ambities en
bestaat uit ervaren mensen zoals Ed
Jacobs (voorzitter), Aad Schouten
(secretaris), Ben van Lieshout (pen-
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ningmeester), Theo Tetteroo (2de voorzitter en voorzitter zaterdagafdeling), Ig
Langerak (voorzitter TC zondag), Kees
Dieke (voorzitter onderhoudscommissie en sponsoring), Nico van Lieshout
(voorzitter Technische Commissie
Jeugd) en Joan Manusiwa (voorzitter Jeugdcommissie). Naast sportieve
successen wil het bestuur dat plezier,
sportiviteit en respect voor medespelers,
tegenstanders en scheidsrechters hoog
in het vaandel staan. Maar dat is niet
alles.
Het bestuur wil dat de voetbalclub
nog meer wijkvereniging wordt. Een
vereniging van en voor Houtwijk. Het
bestuur heeft de op 1 januari jl. in
dienst getreden verenigingsmanager de
nadrukkelijke opdracht gegeven om dit
te bewerkstelligen.
Een eerste actie was dat de naam
Houtwijk weer in de verenigingsnaam
werd opgenomen. Op woensdag 26 mei
jl stemden de leden voor een nieuwe
naam: sv Houtwijk. Uiteraard ging dit
niet zonder emoties, maar een ieder zag
in dat de voetbalclub nog meer een vereniging moet worden met een duidelijke
geografische en sociale functie in Den
Haag.
Het streven is om van de vrijdagavond
een avond mede voor de wijk te maken,
waarop wijkbewoners en leden in een
gezellige ambiance afwisselend kunnen
klaverjassen, bridgen, darten of bingo
spelen. De vereniging heeft de ruimte
en die wil men optimaal benutten.
Maar er zijn meer mogelijkheden. sv
Houtwijk kan het startpunt worden van
wandelclubjes, een centrum van wijkvergaderingen, maar ook een spel als
jeu de boules moet er kunnen worden
gespeeld. Verder onderzoekt de vereniging de mogelijkheid voor (ouder-)

fitness tijdens jeugdtrainingen en daarnaast kinderopvang.
We moeten in ons beleid ook ‘naar
buiten’ kijken. We zoeken bedrijven
of instellingen die deze zoektocht met
ons aangaan. Zo hebben we gemeenschappelijke belangen gevonden met
Azivo en Yuwa Sports. Alle drie vinden we het belangrijk dat mensen uit
onze wijk zo lang mogelijk gezond
door het leven gaan. We gaan gezamenlijk zoeken naar onze bijdrage
daarin. Te denken valt daarbij aan
gezond eten in het clubhuis en sportlessen op het complex voor ouders
en/of mensen uit de wijk.
Er is tevens een plan opgesteld om
kinderen en ouders in beweging te
krijgen en waarbij gezond voedsel
wordt gepromoot. Het is een deelname
aan de strijd tegen overgewicht
Met een gerechtvaardigde trots mag
worden opgemerkt dat sv Houtwijk
met dit plan de Haagse Lifestyle
Award heeft gewonnen. Op 2 juni is
deze op de Haagse Hogeschool uitgereikt door de bekende Rob Oudkerk,
thans lector Leefstijlverandering bij
Jongeren.
De prijs is ondersteuning vanuit de
kenniskring voor het onderzoeksproject en de aandacht die het in de pers
krijgt.
Inmiddels is een contract gesloten
waarmee op het Houtwijk-complex op
zondagmorgen een professionele voetbalschool wordt gehouden.
Daarnaast zal sv Houtwijk ook
nadrukkelijk zijn steentje gaan bijdragen in het wijkberaad!
Ruud Ruigrok van de Werve
(verenigingsmanager)

ingezonden brieven & berichten
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikelen of berichten en behoudt zich het recht voor om die te weigeren,
in te korten of tekstueel te wijzigen.

Persbericht Vakantie in en
rond eigen stad

Na het succes van de vorige jaargangen
van ‘Vakantie In en Rond Eigen Stad’,
zijn er dit jaar weer 3 weken lang vol
uitstapjes en workshops! Voor een
vakantiegevoel hoeft u niet ver weg.
VÓÓR Welzijn organiseert tussen 5
juli en 23 juli een breed aanbod aan
uitstapjes. Op het programma (dat bij
WDC De Henneberg verkrijgbaar is)
staan zoal: een rondvaart, rondleidingen

door kerk en museum waaronder het
Haags historisch museum, intuïtieve
schilder- en dansworkshops, stads- en
natuurwandelingen en een uitstapje met
een touringcar naar Willemstad.
De kosten variëren van € 2,- tot maximaal € 12,-. Als u in het bezit bent
van een ooievaarspas krijgt u ca. 35%
korting op de activiteiten. Er zijn een
beperkt aantal kaarten per activiteit, dus
als u er snel bij bent hoeven wij u niet

teleur te stellen. Voor meer informatie
en het programmaboekje kunt u terecht
in De Henneberg, Tramstraat 15,
tel. 397.60.01.
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Ik woon op het Oscar Romeroplein
In mei 1979 ging hij op
bezoek bij Paus Johannes
Paulus II om uiting te geven
aan zijn bezorgdheid voor
zijn volk en in de hoop dat
hij daarmee de wereld wakker kon schudden. In eigen
land werd zijn stellingname
steeds duidelijker en de
kathedraal van San Salvador
zat regelmatig bomvol als hij
de kerkdiensten leidde. Hij
had overigens het bisschoppelijk paleis verlaten en leefde eenvoudig in een ziekenhuis voor de armen. Samen
met bisschop Arturo Rivera
Damas bracht hij een herderlijk schrijven uit waarin een
theologie werd vastgelegd
die later de bevrijdingstheologie werd genoemd. In
1980 bezocht hij Nederland
en België waar hij op 2
februari een eredoctoraat van
de Universiteit van Leuven
ontving.

Oscar Romero werd op 15 augustus
1917 geboren in Ciudad Barrios, een
stadje in de bergen van het district San
Miguel in het oosten van El Salvador.
Hij was de tweede van zeven kinderen.
Na zijn priesteropleiding op het seminarie van San Miguel ging hij in Rome
theologie studeren en werd in 1942
tot priester gewijd. In januari 1944
riep de bisschop van San Miguel hem
terug. Hij werd daar secretaris. In 1970
benoemde Paus Paulus VI hem tot hulpbisschop, in 1974 werd hij bisschop van
Santiago de Maria.
Romero zag als geen ander dat het
land ten onder ging aan elkaar opvolgende dictaturen, aan corruptie en aan
straatterreur. Aanvankelijk durfde hij
de confrontatie met de regering niet
aan, omdat hij de schijn van een politieke keuze als hoofd van de RoomsKatholieke Kerk in El Salvador wilde
vermijden. Hij nam het in preken en
dergelijke echter steeds meer op voor
de onderdrukte bevolking. Hiermee
laadde hij de verdenking op zich te
kiezen voor het ondergrondse marxistische verzet dat met alle middelen (ook
Amerikaanse hulp) door de regering
bestreden werd. Wederzijds waren er
doodseskaders actief, waarbij ook vele
priesters werden vermoord.

Het bezoek aan Europa was
zijn laatste buitenlandse

reis, want op 24 maart 1980 werd hij
tijdens een kerkdienst in het ziekenhuis vermoord door een scherpschutter. Een doodseskader van Roberto
d¥Aubuissons werd verantwoordelijk
gehouden voor de moord, een visie
die in 1993 door een rapport van de
Verenigde Naties werd ondersteund.
De moordenaar was Walter Antonio
Alvarez. Bij een proces in 2004 dat in
Californië werd gehouden, bleek dat
een van de organisatoren van de moord
(en ook andere ) al jaren in de USA
( United States of America) leefde
onder een beschermde status van de
Amerikaanse regering. Zowel Ronald
Reagan als George Bush Sr waren daarmee bekend.
In 1998 werd in de Westminster Abbey
in Londen een standbeeld van Romero
onthuld als onderdeel van een monument voor de martelaren van de 20e
eeuw. Het proces om hem zalig te verklaren wordt in het Vaticaan vertraagd
omdat daar de nodige terug-houdendheid wordt betracht tegenover bevrijdingstheologen.
Dries Weber
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Van de wijkagent:
Inbraakpreventie.
Samenwerken aan
veiligheid.

10

De afgelopen twee maanden is er door
de buurtpreventie Houtwijk in samenwerking met politie Loosduinen een
preventieaktie gehouden om wijkbewoners te waarschuwen tegen het gevaar
van insluipers.
In die periode gingen de buurtpreventen regelmatig ’s-avonds op pad om de
bewoners te wijzen op onveilige situaties met betrekking tot de eigen woning.
Met name werd er gelet op openstaande
ramen en deuren en bijvoorbeeld op
de aanwezigheid van een ladder in de
onmiddellijke omgeving waardoor een
inbreker relatief eenvoudig een kraak
zou kunnen zetten.
Bij het constateren van een onveilige
situatie lieten de buurtpreventen een
papieren afdruk van een schoen achter
bij de woning. Deze afdruk stond symbool voor de afdruk van de schoen van
een inbreker die aldaar zijn slag had
kunnen slaan.

Q vloeren

Q

Q plafonds

Q

Als de bewoners thuis bleken te zijn,
werden zij ter plaatse door de buurtpreventen gewezen op de geconstateerde
onveilige situatie en werden er tips uitgereikt om de woning minder toegankelijk te maken voor insluipers.
De bewoners reageerden over het algemeen zeer positief op het initiatief.
De preventieaktie is helaas geen overbodige luxe. Het aantal inbraken in
Loosduinen maar eigenlijk binnen de
hele regio Haaglanden is hoog. Daarom
heeft het Korps Haaglanden de aanpak
van woninginbraken voor 2010 tot topprioriteit benoemd.
Uiteraard is ook bureau Loosduinen
hier volop mee aan de slag gegaan
waaruit onder andere dit initiatief is
voortgekomen. Maar er is ook veel
meer, zowel in uniform als in burgerkleding, gericht gesurveilleerd op
inbrekers. Dit heeft er toe geleid dat
er in Loosduinen in het eerste half jaar
maar liefst 15 inbrekers zijn aangehouden. Ook is het aantal inbraken in
Loosduinen inmiddels gelukkig sterk
teruggelopen.

Tot slot wil ik U vragen toch vooral
het politiealarmnummer 112 te bellen
als U verdachte omstandigheden rond
uw woning of in de straat waarneemt.
Wij zullen er dan alles aan doen om de
onverlaten te achterhalen en te controleren.
Zo kunnen wij samen bereiken dat
Houtwijk voor het inbrekersgilde minder aantrekkelijk wordt om in te breken.
Wilt U op de hoogte blijven van alles
wat er speelt op criminaliteitsgebied in
Houtwijk, kijk dan eens op http://onzewijkveilig.nu. Als U onverhoopt kennis draagt van enig benoemd misdrijf
kunt U op die site ook uw informatie
daarover kwijt. Natuurlijk kunt U ook
de wijkagent benaderen of zich melden
aan politiebureau Loosduinen. Wilt U
liever anoniem blijven, bel dan met de
Misdaad anoniemlijn op 0800-7000.
Tot ziens in Houtwijk!
Ruben van den Driest
Martin Taal.

kasten
raamdecoratie

Placom is gespecialiseerd in vloeren, kasten, plafonds en raamdecoratie.
Bezoek onze showroom en laat u inspireren!

29e jaargang nummer 2

april t/m juni 2010

OPA VERTEL NOG EENS VAN VROEGER 6

Opa, hoe zag Den Haag er in
jouw jeugd uit?

Jongen, in mijn jeugd was Den
Haag veel kleiner dan nu. Achter het
Zuiderpark hield de bebouwing op.
Je kon vanaf het einde van een kort
stukje Moerweg bij de huidige Melis
Stokelaan, via een klaphek door de
weilanden naar het Bos van Overvoorde
lopen. Daartussen waren verder geen
huizen, alleen een paar boerderijen.
De Leyweg ging bij de Vreeswijkstraat
over in een koolaspad naar Wateringen.
Daarlangs lagen de voetbalvelden van
clubs als Kranenburg en Paraat. Toen
opa nog verkering had met oma die
in Wateringen woonde, kon je daar
vanaf de Noordweg het vuurwerk
zien dat op Oudejaarsavond in het
Transvaalkwartier werd afgeschoten.
Tramlijn 6 ging niet verder dan het
einde van de Escamplaan maar dat
was toen nog vóór de Soestdijksekade.
Daarachter lagen een paar woonblokken
waarna de stad ophield.
Voorbij de Thorbeckelaan waren wat
huizen maar Loosduinen was een
apart liggend dorp. Aan de andere
kant van de stad was Mariahoeve nergens te bekennen en sloot de Carel
Reinierskade de wijk af met een ijsbaan.
Toch had Den Haag op dat kleine
oppervlak al zo’n 500.000 inwoners.
Ongeveer net zo veel als nu. Men
woonde toen echter dichter op elkaar
dan tegenwoordig.
Op Scheveningen stonden in zee nog
de palen van de oude Pier die in de oorlogsjaren was afgebrand en gedeeltelijk
weggebroken. Langs de kust was men
bezig met de restanten op te ruimen van
de Atlantikwal die de Duitsers hadden
gebouwd om een aanval vanuit de zee
te kunnen weerstaan. Het verwijderen
van die restanten van een heftige oorlog, was zwaar werk zoals het dempen
van de gracht die ter hoogte van de
huidige Sportlaan gegraven was, het

afbreken van bunkers in de duinen, het
opruimen van mijnen en een heleboel
andere dingen die Scheveningen weer
leefbaar moesten maken.
In de binnenstad was het altijd gezellig.
Er was veel horeca en omdat de winkels
tot laat in de avond open waren, kon
je er tot in de kleine uurtjes blijven.
Mijn vader, jouw overgrootvader, was
bestelchauffeur bij een tabaksgrossier
en moest soms ook ‘s avonds laat nog
rookwaren bezorgen bij tabakswinkels
die hun handeltje tot middernacht gaande hielden. Ik mocht wel eens met hem
mee en op een zaterdagavond stond
hij voor de kerk in de Elandstraat en
had net een pakje in de Piet Heinstraat
bezorgd toen de kerkklok twaalf slagen
over de buurt galmde en mijn vader
zuchtend zei: “Jongen, nu is het zondag”.
Er was dus niet altijd sprake van “Die
Goede Oude Tijd”.
Spoorwijk was er al en schurkte tegen
de ronding van de spoorlijn van Den
Haag naar Rotterdam. Haaks daarop ligt
de Schimmelweg. Mijn grootmoeder
had daar op nummer 313 een naaiatelier
maar ook een kippenfarm aan de overkant van de weg. Mijn vader werkte als
jongeman bij de fouragehandel van der
Gugten op de Loosduinsekade 106. Hij
bezorgde met een paard en wagen stro
en dierenvoer in Den Haag en omgeving. Hij had ook mijn grootmoeder
als klant en trof daar een leuk, jong en
knap deerntje. Het werd jouw overgrootmoeder.
In het centrum van de stad was kleinschalig veel te beleven. Ik heb speciale
herinneringen aan het grandcafé ‘Mille
Colonnes’ dat in de Vlamingstraat
lag, ter hoogte waar nu Bristol zit. Het
was een uitgaansgelegenheid voor de
gewone man. Er stonden biljarts en er
was vaak live-muziek. Dat heette toen
anders. Je kon er een drankje drinken
en een dansje maken. Als mijn vader
ís zaterdagsavond vrij was, gingen we

daar wel eens naar toe. Na de oorlog
werd het voor een paar jaar een zogenaamde Cadi-club voor soldaten en
onderofficieren uit het bevrijdingsleger.
Er kwamen daar veel meisjes op af
maar je bent nog te jong om te begrijpen waarom.
Als je nu het verpauperde stukje
Raamstraat tussen de Grote Marktstraat
en de Vlamingstraat ziet, kan je je niet
voorstellen dat het ooit een levendig
stukje stad was.
Er waren veel bioscopen. De meeste in
de binnenstad maar je had ze bijna ook
in elke wijk.
Elke donderdag stond in de krant een
lijst van de films die in zo’n dertig
theaters draaiden. Je had goedkope en
duurdere bioscopen, voor elke portemonnee en elke smaak. Er was nog
geen concurrentie van de TV. In de theaters liepen zogenaamde ouvreuses. Dat
waren juffrouwen die je naar je plaats
brachten en heel onopvallend hun hand
ophielden. Ook werd er in de pauze
chocola en dergelijke verkocht. In sommige bioscopen mocht je roken.
In Cineac aan het Buitenhof draaide het
wekelijkse filmjournaal van Polygoon
afgewisseld met tekenfilmpjes en dat
werd telkens herhaald. Niemand controleerde of je niet te lang bleef zitten
maar ze gokten er gewoon op dat je
na een paar keer hetzelfde gezien te
hebben, vanzelf weer weg ging. In
Capitol op de Loosduinsekade waar
nu Maasbach zit, ben ik met jouw
grootmoeder voor het eerst naar de
film geweest. Die heette Dr. Elisabeth.
Vraag me niet waar het over ging want
daar had je als jonggeliefden niet altijd
interesse in.
In sommige bioscopen kon je beter niet
onder het balkon gaan zitten. Er viel
daar wel eens een flesje bier om of er
kwam een brandende peuk naar beneden.
Als ik Den Haag van 2010 vergelijk
met de herinneringen van zo’n zestig
jaar geleden, was de beleving intenser.
Alle facetten van het dagelijks leven
waren eenvoudiger. Niet al te veel comfort, hard werken en weinig tijd en geld
om uit te gaan. Toch was het aanbod
van gelegenheden waar vermaak en vertier werd geboden relatief groot.
Maar jongen, als we over de sociale
omstandigheden in mijn jonge jaren
gaan beginnen, kan ik een boek schrijven. Daar wil ik je echter niet mee vermoeien anders slaap je vannacht niet.
Dries Weber
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Teevee kijken

12

Ze zaten samen op de bank. Recht
tegenover hen hing aan de muur het
nieuwe grote tv-scherm. Tussen de
bank en de tv stond het tafeltje met
daarop in het midden de tv-gids. Zij
had bij haar favoriete programma’s
rode kruisjes gezet. Hij pakte de gids
en vroeg volkomen overbodig: “Waar
gaan we naar kijken ?” Ze reageerde
niet maar zette heel resoluut de tv op
het eerste programma van haar keuze.
Hij protesteerde toen de derde soap passeerde, maar ze was onverbiddelijk. Hij
gaf het op en even later was een klein
snurkje het bewijs van zijn nederlaag.
Ze stootte hem echter aan: “Ga nou niet
heel ongezellig zitten slapen, ga anders
naar je bed.” Hij stond, rekte zich uit
en liep de kamer uit. “Krijg ik geen
kus ?” Onwillig draaide hij zich om en
gaf haar plichtmatig een zoen op haar
wang. Geïrriteerd keek ze hem na en
haalde haar schouders op.

ger naar bed. Vrijdagavond was de
avond met het voetballen. Hij keek
er altijd naar en zijn vrouw ging dan
iets anders doen. Hoopvol klonk
het: “We kijken vanavond toch wel
naar het voetballen, niet ?” “Dat
voetballen moet je maar een poosje
vergeten.” “Maar mag ik nu eindelijk eens zien wat ik wil ?” Er viel
een dodelijke stilte en de soap rolde
voort. Plots stond hij op, zei niets en
even later hoorde ze de buitendeur
dichtslaan. Ook de volgende dagen
stond hij na het eten op en verdween
om laat terug te komen. Ze werd bang,
zou hij een ander hebben of in de kroeg
zitten. Als-ie thuis kwam, stonk-ie wel
naar bier. Ze werd ongerust en op een
avond volgde ze hem. Het ging niet
ver, want na vijf minuten liep hij een
groot gebouw binnen. Ze kende het heel
goed. Ze passeerde de receptioniste die
haar heel vriendelijk groette en ze zag
haar man net een kamer binnen gaan.
Ze kende de namen op de andere deuren en duwde die ene voorzichtig open.
Daar zat haar man in een gemakkelijke
stoel met de benen op een krukje en in
zijn hand een glas bier. “Wat doe jij
hier ?” De reactie was nuchter: “Dat
zie je, tv kijken.” Vanuit de hoek van
de kamer klonk een kort lachje: “Ja,
kind je zal toch wat moeten doen om je
man thuis te houden als er voetbal is.”
De vrouw zakte in een stoel: “Jij zit bij
mijn moeder tv te kijken ?” De reactie
was even nuchter: “Dat zie je.”

Ook de volgende avond bepaalde zij
het tv-menu en hij ging maar wat vroe-

De moeder legde haar boek opzij:
“Kind, toen je man bij mij kwam kla-

ijzerwaren, gereedschappen,
hout, electromateriaal, verf,
sanitair, tuinartikelen, sleutels,
specialiteit in het plaatsen van div. sloten en beveiligingen

insteekslot + secu-strip compleet gemonteerd ƒ 85,insteekslot alleen ƒ 45,-

betje wolffstraat 216 2533 hw den haag,
telefoon 070 380 04 35
btw nr: nl8032.43.376.b01

gen over jouw tv-gedrag, heb ik hem
aangeboden om bij mij naar het voetballen te kijken, totdat hij met jou tot
overeenstemming was gekomen. Ik zag
dat liever dan dat hij naar de kroeg zou
gaan en een biertje kon-ie van mij ook
krijgen. Het is nog gezellig ook.” De
man nam een slok van zijn bier zonder
zijn ogen van de tv af te houden: “Nou
Marie, nou ben jij aan de beurt. Ik heb
een oplossing bij de hand.” De vrouw
wilde woedend reageren, maar toen ze
de man zo zag zitten, helemaal opgaand
in de voetbalwedstrijd, begon er iets
door te dringen: “Jan, we hebben nog
dat kamertje van de kinderen. Dat staat
leeg. Zullen we daar iets neerzetten
voor je ?” “Kijk, nu hoor ik eindelijk
iets zinnigs.” De moeder zuchtte: “Dan
ben ik wel m’n aanspraakje kwijt.”
De man stond op, stapte naar zijn
vrouw en pakte haar stevig beet: “We
hebben allebei wat geleerd. Jij weet nu
dat ik mij in m’n eigen huis ook thuis
moet kunnen voelen en ik realiseer me
dat ik veel te weinig bij jouw moeder
op bezoek ga. Ma, je bent een moord
wijf. Reken er op dat ik vaker langs
kom.” De sfeer werd huilerig maar
de moeder greep in: “Marie, jij een
glaasje wijn ? Wellicht hebben we een
klein ietsje te vieren.” De moraal van
het verhaal: “Een man verlaat zijn huis
in de avonduren niet altijd om te rusten
in de armen van een andere vrouw.
Dries Weber
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Herinrichting bedrijventerrein

Herinrichting bedrijventerrein
Zichtenburg - Kerketuinen
- Dekkershoek (ZDK) officieel
van start
Wethouder Henk Kool (Economie)
verrichtte dinsdag 25 mei j.l.officieel
de starthandeling van de herinrichting
van het bedrijventerrein Zichtenburg
- Kerketuinen - Dekkershoek (ZDK).
Begin mei is gestart met fase 1
waarbij de straten Zichtenburglaan,
Kerketuinenweg en de De Werf (korte
deel) opnieuw ingericht worden. Door
het aanpakken van de rijbanen en de
trottoirs, wordt de parkeercapaciteit
van het terrein met circa 180 plekken
uitgebreid. Eind 2010 en begin 2011
worden er ruim 100 bomen in het
gebied geplant, voor een antrekkelijker
bedrijventerrein.
In mei 2009 heeft het college besloten om het gebied op deze manier te
gaan herinrichten. Belangrijke onder-

delen daarvan zijn het verbeteren van
de wegen en de parkeersituatie. Het
asfalt van de rijbanen wordt verwijderd en hiervoor in de plaats komt
nieuwe verharding. Het fietspad bij
de Zichtenburglaan wordt vrijliggend
aangelegd. De kruisingen worden overzichtelijker gemaakt waardoor de verkeersveiligheid verbeterd wordt. Met de
herinrichting wordt ZDK een aantrekkelijker bedrijventerrein.
Samenwerking gemeente en
Belangenvereninging ZDK.
De Belangenvereniging ZDK en de
gemeente hebben nauw samengewerkt
om het project kwalitatief goed uit te
kunnen voeren en waarbij rekening
wordt gehouden met de belangen van
de bedrijven. Zo is er voor gekozen om
het verkeer in een vaste richting langs
het werk te leiden. Ook werkt de belangenvereniging samen met de gemeente
om het beheer van het gebied op peil te
brengen en te houden.

Gelooft U in God ?
Hij had beleefd gevraagd of de plek
vrij was. Ik vond dat mijn gevoel voor
humor op hem getest moest worden en
antwoordde dat hij kon zien dat de bank
verder leeg was en dat ik er niets over
te zeggen had omdat-ie niet van mij
was. De opmerking sloeg dood op zijn
glimlachende pantser.
Ik bekeek hem eens goed maar hij reageerde niet. Het was een oudere man
die in een mensenmenigte iedereen kon
passeren zonder dat iemand hem later
kon herinneren.
Hij zag er gewoon netjes uit en het
viel me op dat hij op een stok leunde.
Misschien was die stok wel het enig
opmerkelijke aan hem. Het zat vol met
metalen plaatjes die je in toeristische
oorden kunt kopen.
De man zag me kijken.
“Meneer, ik klom vroeger veel. Niet
met haken en dergelijke tegen steile
hellingen maar gewoon op wandelpaden
maar dan wel zo hoog mogelijk. Ik heb
mijn vrouw in de buurt van de Mont
Blanc leren kennen. Dat was vroeger
een berg met een bijzondere uitstraling en het was een uitdaging om het
plaatje daarvan te bemachtigen. Je kon
ze alleen kopen in een hokje halverwege. Mijn vrouw ging naar beneden
en ik naar boven. ‘s-Avonds zagen we
elkaar in het dal in zo’n blokhut waar
wandelaars elkaar sterke verhalen vertellen. Ik zag dat al die vertelsels haar

verveelden en ze naar buiten liep. Ik
volgde haar. De volgende dagen hebben
we samen gewandeld. Ik ben met haar
getrouwd en we hebben hier in de stad
gewoond.”De man zweeg en de stilte
was voelbaar. Er moest een climax volgen.
“Vorige maand is ze van een trapje
gevallen en was gelijk dood. We hebben de hoogste bergen beklommen en
ze moest sneuvelen op een trapje met
drie treden. Misschien dat ik ooit weer
eens ga wandelen maar dan zoek ik
de hoogste berg, zo dicht mogelijk bij
God. Dan kan ik hem vragen waarom
dat zo moest.”
Weer die stilte maar nu beklemmend.
“Gelooft U in God?”
De vraag was zo onverwacht en direct
dat ik automatisch antwoordde:
“Ja, toch wel.”
De man stond op en voor hij wegliep,
tikte hij heel zachtjes tegen mijn been:
“Als U hem eerder mocht zien dan ik,
vraag hem dan waarom dat moest, dat
met m’n vrouw.”
Ik zag zijn rug verdwijnen tussen het
groen van de jonge bomen.
Ik had er een vraag bij als ik God ooit
zou zien.
Dries Weber

Gefaseerd werken
De werkzaamheden worden in fasen
uitgevoerd om zo de overlast te beperken voor de ondernemers, bezoekers en
haar leveranciers.
De planning ziet er als volgt uit:
Kerketuinenweg: vanaf 10 mei tot en
met augustus. Tijdens de werkzaamheden is uitsluitend de rijrichting
van de Dedemsvaartweg richting de
Zichtenburglaan beschikbaar;
Zichtenburglaan: vanaf september tot
einde van het jaar;
De Werf (het korte deel): vanaf mei tot
en met juni 2010.
Vanwege de werkzaamheden zijn er
tijdelijk wegen afgesloten. Hiervoor
geldt een omleiding die met borden
wordt aangegeven. Op de locaties waar
gewerkt wordt, kan niet geparkeerd
worden.
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Ik ben Hagenaar in hart en nieren en
heb elke aanvechting en elk aanbod om
de stad ontrouw te worden heel lang af
kunnen weren. Zelfs toen ik om persoonlijke redenen gedwongen van het
Regentessekwartier moest uitwijken
naar de rand van de stad, heb ik me in
Loosduinen slecht thuis gevoeld. Nu
- na zes jaar Kijkduin - begrijp ik waar
mijn probleem lag. Het Loosduinen van
1996 was niet meer het dorp met de
heerlijke, lokale sfeer. De destructieve
aanslagen vanuit het Haagse stadhuis
op de kern van het dorp, hadden de
charme vermoord en het centrum en
de naaste omgeving verbouwd met
sfeerloos beton. Smakeloze nieuwbouw

op de plaats waar de kleinschaligheid
het leefmilieu bepaalde en dat alles nu
geconcentreerd rondom het ongezelligste plein van Den Haag.
Het Loosduinse Hoofdplein dat na de
zogenaamde opknapbeurt gedegradeerd
is tot een blank-plavuizen woestijn.
Een zinloze vlakte die alleen enigszins
opleeft als éénmaal in de week de ruimte bezet wordt door marktkramen. Een
rij banken voor zonliefhebbers en een
blikken waterbak met sigarettenpeuken
en afval. Het enig frivole is het carillon
dat elk half uur wat luchtige klanken
strooit. Waarom op dit plein niet meer
bomen en plantenbakken geplaatst.
Waarom niet getracht het hart van het

dorp te bewaren en voor banken, grootgrutters en dergelijke op enige afstand
een apart winkelcentrum neergezet.
Ik weet het, dit is een gemijmer dat
thuis hoort tussen de smartlappen in de
categorie van ‘Het Tuinpad Van Mijn
Vader’. Maar pak eens een paar oude
foto’s, ga er mee op zo’n bank zitten
en kijk om je heen. Sluit dan je ogen en
houd ze zeker 1 minuut dicht. Open ze
weer en dan zie je pas echt waarom ik
het zo ongezellig vind.
Zo zijn er vele plekken “vernieuwd”en
vernield, voedsel voor mijn heimwee
naar Oud-Loosduinen.
Dries Weber
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Wijkberaad Houtwijk:
Postbus 52009. 2505 CA Den Haag
Tel.no.: 070-440 09 13,
E-mail adres: Wijkverhoutwijk@hetnet.nl
Website: http://wijkberaadhoutwijk.nl
Bezoek adres: Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
2552 SB Den Haag
Openingstijden kantoor Wijkberaad,
woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur
Dagelijks bestuur:
Ramon Meesters
voorzitter
Helen Franssen
secretaris
Dana v. Hes
penningmeester
Administratieve ondersteuning:
Loes Gordijn en Debby Groen
Werkgroep Wijkpreventie:
Hans de Bruin
E-mail:
wijkpreventiehoutwijk@hotmail.com
STADSDEELKANTOOR
Algemeen nummer:
353 79 00
Commissie Loosduinen:
353 79 45
Stadsdeel directeur, H. Bovenlander:
353 79 20

Contactpunt Stadsbeheer en
Handhavingsteam:

14070
Informatie: www.mijnwijkveilig.nu
GEMEENTE
Storingen Openbare Verlichting:
24 uur per dag 14070 alle storingen
Stadhuis Spui:
353 20 00
Gemeentelijk Informatiecentrum:
353 37 77
Gemeentelijke Belastingdienst:
353 79 32
Gemeentelijke Ombudsman:
346 95 65
Grofvuil ophaaldienst:
366 08 08
POLITIE
Noodnummer 112
Géén spoed, wel politie:
0900 88 44
Jij KENT DE DADER
MAAR DE DADER
KENT JOU OOK?
MELD MISDAAD ANONIEM:
0800 7000

Politie Loosduinen:
Openingstijden bureau
van 8.00 uur tot 16.00 uur
0900 8844
Wijkagent Martin Taalen en
Ruben van den Driest:
0900 88 44
MEDISCHE HULP
Apothekerstelefoon: 345 10 00,
Gezondheid centrum: 397 11 01,
Afspraken maken vóór 10.00 uur
Spoed:
397 16 34,
Receptenlijn:
397 21 62
Dokterstelefoon:
346 96 69
Tandarts (spoed):
311 03 05
Ziekenhuis Leyenburg:
210 00 00
Apotheek Houtwijk:
397 27 46
Openingstijden van de Apotheken in de
regio Den Haag
De apotheken in de Haagse regio zijn
geopend op werkdagen van 08.30 tot
17.30 uur Voor spoedeisende recepten
buiten de reguliere openingstijden kunt u
terecht bij:
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295,
359 85 06
Op werkdagen van 17.30 tot 24.00 uur en
op zaterdag en zondag van 09.00 tot
24.00 uur . Op feestdagen van 09.00 tot
24.00 uur.
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558,
363 49 44
Geopend. tot 22.00 uur.
OUDERENZORG
.
Ouderenconsulenten:
Esther de Groen en Joannemie van Dijk,
Ouderenadviseur:
Evelien Peper
397 60 01
Meldpunt Sociale Veiligheid Ouderen
Loosduinen
397 46 46

De Henneberg, Tramstraat 15

Klussendienst, 397 60 01
Boodschappendienst, 397 60 01
Telefooncirkel, 397 60 01
Oppascentrale mantelzorg, 397 60 01
Huisbezoekdienst, 397 60 01
Tuinklussendienst, 397 60 01
CIPO (informatiepunt):
364 38 18
Burenhulp:
346 70 54

Verpleeghuis Houtwijk:
397 21 21
Verpleeghuis Nieuw Berkendael:
440 30 00
Zorgcentrum Houthaghe:
070-754 60 00
Zorgknooppunt Loosduinen:
888 18 88
Wijkbus Viool:
397 87 78
STEUNPUNT MANTELZORG

Consulente Linda Edelenbos: 397 60 01
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres op maandag en woensdag:
De Henneberg, Tramstraat 15
MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Sociaal Raadsman:
Buurthuis Tandem:
De Henneberg:
Dienstenwinkel:
Klusjesdienst:
Thuiszorgwinkel:
Op Maat:
I-Shop Houtwijk

353 79 00
397 15 86
397 60 01
397 21 14
397 60 01
330 10 10
353 75 00
397 72 48

DIENST STADSBEHEER

Klachten over slecht wegdek, overhangend
groen, los liggende stoeptegels of glas op de
weg ect, etc, meld dit dan op het algemene
nummer van Dienst Stadsbeheer
14070
Mailen kan ook
contactcentrum@dsb.denhaag.nl
In veel gevallen moet DBS binnen drie
werkdagen actie ondernomen hebben.

DTP-opmaak & vormgeving
S.P.M. (Peter Molenaar)
Mobiel: 06 143 024 47
E-mail adres:
spm_molenaar@hotmail.com
Druk
Grafisch Bedrijf
Oranje/van Loon b.v.
Chroomstraat 33
2544 EX Den haag
Tel.: 070 385 89 03
070 385 94 00
Verspreiding:
Gratis huis-aan-huis bezorging
BOWI v.o.f. verspreidingsgroep
Tel.: 0174 - 63 17 48
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