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Werkzaamheden in de wijk maart-mei

maart 2016

Er worden werkzaamheden verricht in de wijk tussen maart en
mei. Er wordt een energie leiding aangelegd t.b.v. Eurojust. Het
was de bedoeling dat de Duinweg op 21 maart open kwam te
liggen, maar dat wordt kort na Pasen. Tijdens de uitvoering aan
ieder gedeelte van het werk ligt de straat 1,5 à 2 weken open
en zullen er beperkingen gelden voor parkeren of mogelijk zelfs
toegankelijkheid. Het gaat om de as: Haringkade, Duinweg,
Hogeweg, Van Stolkweg (deel) en de Scheveningseweg. Zie
gedetailleerde informatie op www.vanstolkpark.nl.
Paddentrek
Zoals elk jaar is de Duinweg van eind februari tot half april
afgesloten voor de paddentrek, tussen zonsondergang en
zonsopgang (19:00 - 8:00), in het bos tussen Haringkade en
Hogeweg. Vrijwilligers van de Dierenbescherming openen en
sluiten de slagbomen. De op dat deel van de Duinweg
parkerende auto's zouden dan ingesloten kunnen raken. Een
paar dagen geleden is een van de slagbomen vernield. Zie ook
www.vanstolkpark.nl.
Madurodam

Zoals al enige tijd bekend is wil Madurodam uitbreiden. In de
voorbereiding van hun plannen hebben zij omringende
wijkverenigingen en enkele andere organisaties gevraagd mee
te willen denken over de randvoorwaarden. Dit was overigens
ook een van de vier voorwaarden gesteld door de gemeente.
De wijkverenigingen en de AVN hebben bij de start van het
proces gezamenlijk hun standpunt verwoord over onze zorg
voor het behoud van de Scheveningse Bosjes, met name het
rustige deel achter Madurodam, het vasthouden aan
ecologische verbindingen en het verbeteren van de groene

inkleding van Madurodam.
Inmiddels heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden
waarin standpunten zijn uitgewisseld. Op dit moment wordt er
gekeken of er binnen de gestelde randvoorwaarden een
eventuele uitbreiding realiseerbaar is, waarbij er vanuit de
wijkorganisaties is aangedrongen op uitbreiding op eigen
terrein, efficiënter ruimtegebruik, ondergrondse oplossingen en
mogelijkheden om het stenige voorplein en het parkeerterrein in
de plannen te betrekken dan wel te verfraaien.
In de gesprekken hebben de wijkverenigingen bij Madurodam
aangegeven, dat zij weliswaar de belangen van de wijken
vertegenwoordigen maar daarin geen officieel mandaat
hebben. Wijkbewoners moeten tzt zelf een oordeel vellen over
planvorming en ambities van Madurodam. Vooruitlopend
daarop beleggen wij als wijkvereniging VanStolkpark een
bijeenkomst, waarin wij informatie kunnen geven over het
proces tot nu toe en de belangen van onze wijk inclusief de
Scheveningse bosjes. De bijeenkomst vind plaats op
woensdag 30 maart om 20 uur in een zaaltje
in verzorgingshuis Duinrust, u bent welkom.
Bazaar in Duinrust
Terug van weggeweest, de Bazaar in Duinrust. Dit jaar wordt er na
jaren op zaterdag 2 april weer een Lente Bazaar georganiseerd
van 10.00 – 16.00 uur.
De opbrengst van de dag komt ten goede aan activiteiten voor de
bewoners van Duinrust (de jaarlijkse kerstdiners, bezoek ijscoman,
een uitje in de zomer, optreden Shantykoor en de aanschaf van een
koersbalmat). Stichting Vrienden van Duinrust zet de verdubbellaar
van het Ouderenfonds in, komt u ook?

	
  

WhatsApp buurtpreventie
Tijdens de laatste ALV stelde Chantal van Hellenberg Hubar de
vraag of er een Whatsapp groep opgericht kon worden met het doel
de veiligheid in de buurt te verhogen. Zij heeft dit initiatief samen
met de wijkvereniging uitgewerkt en inmiddels is de buurtpreventie
Whatsapp in de lucht. Uitgangspunt is dat we met onze
wijkbewoners verdachte situaties of personen in de wijk signaleren
en in deze groep melden. Zo kan snel in grote lijnen de hele wijk op
de hoogte worden gebracht en centraal bekeken worden of er actie
dient te worden ondernomen via bijvoorbeeld de politie. Hierbij is
een aantal contactpersonen opgenomen in de groep die per
straatdeel een eigen communicatielijn gaan opzetten. Als bij de
WhatsApp groep betrokken wilt worden, stuur dan een e-mail met
uw contactgegevens naar info@vanstolkpark.nl, die wordt dan
gedeeld met de contactpersoon in uw straat. Vragen over de
Whatsapp groep kunt u via info@vanstolkpark.nl stellen of u kunt
contact opnemen met een van onze bestuursleden.	
  
Internetplatform Nextdoor
Er is een bewonersinitiatief genomen om ook voor het Van
Stolkpark een “wijk” aan te maken in Nextdoor. Het is een internet
platform dat binnen de wijk mogelijkheden biedt om met elkaar van
gedachten te wisselen en informatie te delen. Momenteel zijn er al
ca. 50 buurtgenoten bij aangesloten. Via de app Nextdoor of de
website www.nextdoor.nl kunt u zich aanmelden. De wijkvereniging
blijft via haar website www.vanstolkpark.nl communiceren. 	
  
Gemeentelijke denktanks
De gemeente Den Haag doet haar best om haar bewoners te
betrekken bij het maken van plannen en het nemen van (soms
infrastructurele) beslissingen. Dit doet zij meer en meer door
gebruik te maken van denktanks waarvoor zij o.a. wijkverenigingen
uitnodigt. Op dit moment is de wijkvereniging betrokken bij een
aantal denktanks o.a.; de Noord Westelijke Hoofd Route, kruispunt
Scheveningseweg/Teldersweg, kruispunt
Schevenigseweg/Duinweg, tramlijn 1 langs de Scheveningseweg,

Ontwikkeling Verkeersvisie Scheveningen. Daarnaast zijn er allerlei
initiatieven die openstaan voor alle bewoners, zoals o.a. Ruimte
voor de Stad, Het Haagse Groen, Haagse Krach etc. waarover op
de gemeentelijke website wordt bericht. Wij proberen in deze
sessies de belangen van onze wijk zo goed mogelijk te behartigen
en de verschillende meningen van haar wijkgenoten te laten
doorklinken. Mocht u meer willen weten over deze denktanks neem
dan contact op via info@vanstolkpark.nl of spreek de bestuursleden
direct aan.
Nieuwe Galerie in de wijk 8 April opening Galerie Eenhoorn
Advocatenkantoor Wessel Tideman & Sassen heeft Galerie
Eenhoorn opgericht, een initiatief dat moet dienen als een
broedplaats voor veelbelovende kunstenaars die ons verrassen met
hun creatieve inzichten en artistieke vaardigheden.	
  Het viert de
opening van Galerie Eenhoorn en de expositie van Daniëlle
Davidson en Daniëlle Lopes Cardozo graag met u op vrijdag 8
april 2016. Vanaf 17.00 uur op ons kantoor Van Stolkweg 8 te Den
Haag.	
  Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Chantal
van Wijkvliet, telefoonnummer 070 338 06 42 of per e-mail
c.vanwijkvliet@wtsadvocaten.nl Graag tot vrijdag 8 april a.s.	
  

Herdenking slachtoffers Englandspiel
Op woensdag 4 mei a.s. zal de herdenking van de slachtoffers
van het Englandspiel en overige inlichtingendiensten als elk
jaar in het Van Stolkpark plaatsvinden bij het monument aan de
Hogeweg (boven de Waterpartij). Verzamelen 14.45 uur, de
aanvang is om 15.00 uur precies.
De herdenking wordt georganiseerd door mevrouw J. Doll,
namens de Stichting Nationale Herdenking 's Gravenhage.
Leerlingen van 6 vwo van het Luzac Lyceum zullen assisteren
bij de kranslegging. Ook namens de wijkvereniging van
Stolkpark zal een krans worden gelegd.
De laatste jaren is ook PA54ES is op 4 mei actief vanuit Den
Haag. Met PA 54 (54=het aantal slachtoffers van het Spiel)

England Spiel, herdenken zendamateurs de tragiek van
spionage en contraspionage. Zij zenden vanuit de
Belvedère. Meer informatie hieronder, aan het eind, zie
ook special calls Het Englandspiel werd bekend als een
misleidingspel, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog van 12
maart 1942 tot 1 april 1944 werd “gespeeld” tussen Britse en, in
Nederland gelegerde, Duitse spionagediensten.
Hierbij werden 59 Nederlandse agenten direct na hun landing
per parachute in Nederland gevangen genomen, slechts vijf van
hen overleefden het. Op het monument worden de gevallenen
symbolisch verbeeld door Icarus, de mythologische figuur, die
op zijn vlucht naar de zon neerstortte. Onmiddellijk aansluitend
aan de herdenking worden er bloemen bij het monument
gelegd door nabestaanden en vertegenwoordigers van
verwante organisaties.
Zie voor meer informatie ook documenten on line, klik
op: Englandspiel op wiki of 4 mei, monument aan de Hoge weg,
uitleg over het Englandspiel

Informatie van PA54ES: De journalist Huub Lauwers werd
samen met Thijs Taconis in bezet Nederland gedropt om
berichten te zenden naar Engeland. Op 3 januari 1942 werd het
eerste bericht van uit Den Haag verzonden. Op 6 maart 1942
werden ze gearresteerd door Hermann Giskes die onder leiding
van Joseph Scheieder werkte. In eerste instantie weigerde
Lauwers met de Duitsers samen te werken, maar hij ging
overstag om het leven van Taconis te redden. Iedere agent had
een securitycheck, de Duitsers wisten dit. Lauwers wist
Scheieder wijs te maken dat jij het woord stop als stip uitzond.
Zijn echte check was om elke 16e woord fout te zenden.
Lauwers waarschuwde London door zijn uitzending met CA te
beginnen en met UGHT te eindigen, CAUGHT! Later zond hij
het woord in een geheel ongecodeerd uit. London bleek doof te
zijn. Droppings bleven doorgaan hetgeen 54 slachtoffers

opleverde. Naar alle waarschijnlijkheid was het Englandspiel
voor de Britten een Germanygame. Via misleiding kon de
invasie op 6 juni 1944 volgens plan plaats vinden. D SS-tanks
waren te ver weg om aan te vallen. Op 1 april kwam het spel
ten einde. In een ongecodeerde boodschap bedankte Giskes
London voor de medewerking en hij heette alle agenten die
naar Nederland wilden komen een hartelijk welkom. Lauwers
overleefde de oorlog, hij werd door de Russen uit een
concentratiekamp bevrijd. Zijn seinsleutel is door Joop,
PA0JHK, toentertijd in veiligheid gebracht. (door PA0ONH)
Word burgerhulpverlener en red levens
Onze wijkgenoot Floris Italianer (directeur van de Hartstichting)
is aangemeld als burgerhulpverlener. Hij wordt, via het
burgeroproepsysteem van de meldkamer 112, opgeroepen als
er in zijn buurt (onze wijk) noodzaak is om iemand te
reanimeren. Een aantal weken geleden was dat het geval en
kon hij er binnen twee minuten zijn. Wanneer iemand een
plotselinge hartstilstand krijgt en er iemand in de buurt is die
112 belt, worden automatisch vrijwilligers (burgerhulpverleners)
die kunnen reanimeren en die in de buurt zijn, via hun telefoon
opgeroepen zich z.s.m. naar het slachtoffer te begeven om hulp
te verlenen. Ambulance of politie zijn gemiddeld 10-12 minuten
onderweg, terwijl een reanimatie bij hartstilstand binnen 6
minuten moet gebeuren om de overlevingskans te
maximeren. Iedere week krijgen 300 mensen in Nederland
een plotselinge hartstilstand. Dan is snelle hulp van
levensbelang. De dekking van burgerhulpnetwerk in het Van
Stolkpark is op dit ogenblik nog kleiner dan 25%. Dat betekent
dat we meer vrijwilligers nodig hebben om van de hele buurt
een hartveilige 6 minuten zone te maken. Floris roept iedereen
op om een reanimatiecursus te doen en zich aan te sluiten bij
het burgerhulpnetwerk, zodat we een hartveilige buurt krijgen.
Ga voor meer informatie naar:
https://www.hartstichting.nl/reanimatie/aanmeldenburgerhulpverlener?gclid=CKi_5KjLs8sCFUE_Gwode9kP1Q

Agenda
30 maart 20:00 uur locatie Duinrust, bijeenkomst wijkvisie
Madurodam
2 april
10:00 uur en 16:00 uur Bazaar Duinrust
8 april
17:00 uur Opening Galerie Eenhoorn, Van Stolkweg 8
4 mei
14:45 uur Dodenherdenking, Monument
Englandspiel, Hogeweg
5 juni
nationale bunker dag
25 juni
buurtfeest Wijkvereniging Van Stolkpark op het Van
Stolkparkplein	
  

