Op een mooi(er) 2021

Het Sweelinckplein fleurt weer op
Het Sweelinckplein wordt opgeknapt. Geen dag te laat, vinden Harry Schoots en Dineke Dezentje. Hij is
voorzitter van de stichting Vrienden
van het Sweelinckplein, zij is alweer
een jaar of acht bestuurslid en lid van
de groencommissie van de stichting.

Vanwege de corona-maatregelen dit jaar geen feestelijke nieuwjaarsreceptie voor Stadsdeel Scheveningen. Toch willen we graag van ons laten horen en
u het allerbeste wensen voor 2021. Op deze pagina’s blikken we terug en kijken we vooruit. Een interview met stadsdeeldirecteur Mendy van Veen, een
interview met stadsdeel wethouder Anne Mulder en een paar mooie voorbeelden van Scheveningse initiatieven uit de wijken. Heeft u ideeën voor de
verbetering van uw wijk? Laat het ons weten! Wij gaan graag actief samen met u aan de slag. Het stadsdeel is bereikbaar via scheveningen@denhaag.nl

2020 was een achtbaan vol lichtpuntjes
Door corona konden we geen bijeenkomsten organiseren en deden we alles digitaal. Zo kwamen er toch dingen van de
grond.” De pandemie is nog steeds niet
voorbij. ”Hopelijk worden we zo snel mogelijk gevaccineerd, maar ondertussen
moeten we ons wel aan de regels houden.”
Het was ook een jaar waarin de vele lichtpuntjes afgewisseld werden met donkere momenten. In december 2019 werd
bekend dat er met oud en nieuw geen
vreugdevuren zouden komen. In die periode werd het heel onrustig in Duindorp.
“We waren al gestart met de voorbereidingen voor een actieplan om de diverse
problemen in Duindorp aan te pakken.
Het actieplan voor Duindorp is één van
de belangrijkste hoogtepunten die we
met elkaar, de gemeente en bewoners,
voor elkaar hebben gekregen. Ook in het
komend jaar gaan we verder met de uitvoering daarvan”, vertelt Mendy.
Stadsdeeldirecteur Mendy van Veen
heeft maar één woord nodig om het
afgelopen jaar van het stadsdeel
Scheveningen te beschrijven: een rollercoaster. Net als een dolle rit in een
achtbaan kwam er ongelofelijk veel op
het stadsdeel af. Maar: “De bewoners
en ondernemers van het stadsdeel
Scheveningen zijn enorm veerkrachtig
en betrokken.”

Het afgelopen jaar kende veel lichtpuntjes: “Neem de wijkbudgetten voor
Duindorp en Noordelijk Scheveningen. Heel veel mensen dienden goede
plannen in. Die worden dit jaar samen
met de indieners uitgevoerd. In maart
gaan we ook met het wijkbudget aan
de slag in Zorgvliet, Van Stolkpark en
Duttendel-Wittebrug, onder de noemer Scheveningse Parkwijken Begroot.

Lief en leed in Duindorp

De insteek van Lief & Leed is contact
maken met buurtgenoten, leggen Bianca en Marianne uit: “Je kunt zo ook in
de gaten houden wie er eenzaam is.
Dan maak je een praatje en kijk je even
hoe het gaat. En de niet-Duindorpers
die hier zijn komen wonen, kun je er zo
Ze begonnen in maart, vorig jaar. Bianca ook bij betrekken.”
las over de Lief & Leed potjes. “Je krijgt
dan van de gemeente een budget van Sinds Bianca en Marianne dit doen,
75 euro dat je voor je buurt kunt inzet- hebben ze veel lief en soms ook leed
ten. Als iemand ziek is of er is een kindje meegemaakt. “Met Pasen deelden we
geboren, kun je een bloemetje brengen. kleine cadeautjes en paaseitjes uit”, verHeeft iemand het even zwaar, dan kun telt Marianne. “Het was het begin van
je een hart onder de riem steken met de pandemie, een vreselijke tijd.
bijvoorbeeld een doosje bonbons.”

Op 11 mei werd het stadsdeel hard geraakt door een droevig verlies. “Op deze
avond verdronken vijf jonge mannen. Het
was een vreselijk triest dieptepunt voor
de hele surfgemeenschap, stadsdeel
Scheveningen en Den Haag.”
In het voorjaar werd het veel te druk in de
badplaats. “Toen heb ik samen met collega’s een integraal actieplan opgesteld om
de overlast op de boulevard en de haven

aan te pakken. Een onderdeel hiervan
was onder andere de inzet van meer politie en meer verkeersregelaars en handhavers.” In de zomer werd het stadsdeel
overspoeld door een enorme toeloop
van bezoekers van binnen en buiten Den
Haag en Nederland, die voor overlast
zorgden. “In augustus werd de grens bereikt en ging het over de grens van wat
het stadsdeel aankon. Er kwamen zoveel
mensen op het strand af dat het voor bewoners, ondernemers en bezoekers niet
meer prettig was. Daardoor zijn we nu al
gestart met de voorbereidingen voor het
komende strandseizoen. We gaan voortaan ook aangeven wanneer de badplaats
Scheveningen vol is.”
Het stadsdeel Scheveningen liet in afgelopen jaar zien dat het een groot incasseringsvermogen heeft. “De bewoners zijn
ongelofelijk flexibel geweest. Het jongerenwerk, Welzijn Scheveningen, Kommunika en de buurthuizen, iedereen moest
improviseren en dat lukte prachtig. De
bewonersorganisaties kwamen met
mooie initiatieven, net als alle vrijwilligers
die zich bekommeren om hun naasten. In
Duindorp bijvoorbeeld versierden bewoners hun wijk in de decembermaand met
kerstverlichting. Als dat volgend jaar weer
gebeurt, heb je er een mooie traditie bij.
Dat zijn echte lichtpuntjes. Het stadsdeel
Scheveningen is enorm veerkrachtig en
betrokken.”

Wij wilden iets leuks voor de buren
doen. We brachten een plantje bij een
buurvrouw die corona had en we gingen met een presentje langs bij nieuwe buren om ze welkom te heten. Bij
de nabestaanden van een buurman die
overleed, brachten we namens de buurt
ook een bloemetje.”Ook de kerst kreeg
ondanks corona toch nog een feestelijk
tintje.

Bianca: “Wel coronavrij, natuurlijk. Maar
hoe leuk is het om iedereen even bij elkaar te hebben, zodat ze met elkaar kennis kunnen maken.”

Bianca regelde budget voor kleine kerstpakketjes. “We versierden een karretje,
hebben ons verkleed en zijn de kerstpakketten gaan rondbrengen”, vertelt
Marianne. Wat voor dit jaar op hun verlanglijst staat, is een koffieochtend of
een straatfeest.

Wil je in jouw straat ook iets organiseren, zodat de buren onderling meer
contact krijgen?

De reden dat Marianne en Bianca zoveel
energie steken in Lief & Leed is simpel,
vertelt Bianca. “Geven is veel leuker dan
krijgen. Elke keer dat je wat brengt, zie
je blije gezichten, dat is geweldig.”

Vraag dan een Lief & Leed potje aan
op www.liefenleeddenhaag.nl

Als ergens in de Schouwensestraat of
de Flakkeesestraat de deurbel gaat, is
de kans groot dat Bianca de Bruin of
Marianne Schaap op de stoep staat.
Met een kleinigheidje, want: “geven
is leuker dan krijgen”.

Dankzij de welzijnsorganisaties werden er het afgelopen jaar toch nog leuke activiteiten voor jongeren georganiseerd. Zoals de schaatsbaan bij buurthuis Kommunika.

‘Blijf je nog even?’
Hans Thijsse is 74 jaar. Hij woont op Scheveningen in De Thuishaven. Jarenlang waren tekenen en schilderen zijn hobby, tot hij in 2010 visueel
beperkt raakte. Maar eenzaam is hij niet, want sinds een jaar komt er een
gespreksmaatje over de vloer. “Dat is iemand die je thuis bezoekt om een
gezellig praatje te maken”, legt hij uit. “We praten over van alles. Over hoe
je een ei kookt, of over muziek en toneel. We schrijven ook af en toe gedichten, die wisselen we dan uit.”

De stichting en groencommissie lanceerden een plan om het plein op te knappen. “Er is een enorme betrokkenheid bij
wat wij het mooiste plein van Den Haag
noemen. Het ging de omwonenden aan
het hart dat het steeds slechter onderhouden werd”, vertelt Harry.
Door het Sweelinckplein op te knappen,
heeft iedereen er meer aan. “Dat is precies wat wij willen”, vindt Dineke. “Veel
mensen komen naar het plein om te recreëren, te studeren of elkaar te ontmoeten. En de kinderen kunnen hier spelen.
Niet iedereen heeft een tuin en dan is het
heerlijk dat je hier kunt zitten.”
Wie langs het Sweelinckplein loopt, ziet
de veranderingen. Aan de kopse kanten
zijn de struiken vervangen voor lage aanplant. “In het middengedeelte worden
de rozenperken vervangen door planten

die weinig onderhoud nodig hebben. De
planten zijn zo gekozen dat er het hele
jaar door wel wat bloeit”, legt ze uit. “Dat
was nog maar de eerste fase, vervolgt
Harry. “Samen met de gemeente nemen
we de buurt mee in wat er verder staat
te gebeuren. De bewoners zijn erg enthousiast. Uiteindelijk hangt het af van
hoeveel geld de gemeente wil vrijmaken.
We hebben er goede hoop op.”
Het plan is zo ontworpen dat het eventueel in delen uitgevoerd kan worden.
“Dan hoeft er niet ineens een enorm bedrag beschikbaar te zijn. Wat ik fijn vind
is dat de mensen van Stadsdeelkantoor
Scheveningen enthousiast zijn over het
plan. Ze hebben ons goed begeleid om
tot het punt te komen waarop het plan
het uitgevoerd kan worden”, besluit Dineke. Bovendien laten ze iets moois na.
Wijkinitiatieven kijken niet alleen naar de
huidige behoefte, maar ook naar de toekomstige generaties, concludeert Harry.
“Het Sweelinckplein het gaat er ook voor
hun prachtig uitzien.”
vrienden-vh-sweelinckplein.nl

Het gespreksmaatje is onderdeel van het initiatief ‘Blijf je nog even’ van de
Haagse stichting Stek en ouderenorganisatie Cardia. Harry Schaap werd door
de stichting gevraagd voor het initiatief. Hij is zelf 62. “Daarom kunnen we ook
veel praten over vroeger”, vertelt Harry. Hij werd maatje omdat hij het een zinvolle besteding vindt.
“Hans is visueel beperkt, maar hij laat zich er niet door terneerslaan. Hij blijft
positief. Daar kan ik me aan optrekken. Gaandeweg bouw je een vertrouwensband op. In het begin tast je elkaar af, maar op een gegeven moment word je
opener naar elkaar toe”, stelt Hans vast. Een praatmaatje komt regelmatig langs
voor een gezellig gesprek van ongeveer een uur. Het heeft het leven van Hans
veraangenaamd. “Ik ben alleen. Het is altijd leuk als je een fijn gesprek hebt
met een kopje koffie. Harry stelt ook vragen over hoe ik omga met mijn visuele
beperking. Hij is er echt in geïnteresseerd. En hij beschikt over een dosis humor.
Dat vind ik ook belangrijk.” De bezoeken zijn iets geworden waar hij naar uitziet:
“Ik kan het iedereen aanraden.” Is er sprake van vriendschap? “Ja”, concludeert
Harry. “Die kant gaat het wel op.”
stekdenhaag.nl/blijfjenogeven

Het liefst midden tussen de Scheveningers
Behalve zijn inzet voor de haven, zijn er
nog twee speerpunten waar Anne zich
hard voor maakt: “Het voorkomen van
de overlast zoals we dat afgelopen zomer
hadden. We zijn als gemeentebestuur
druk bezig met maatregelen. In samenspraak met bewoners en ondernemers,
die enthousiast participeren. Scheveningers zijn enorm betrokken en hebben
ook ideeën over hun gebied. Dat is aangenaam werken. En we moeten de horecaondernemers door deze coronatijden
helpen.” Voor Duindorp voorziet hij betere tijden. “Duindorp staat op een kantelpunt. Het is een hechte gemeenschap
die af wil van het imago dat het heeft. Die
slag gaan we de komende jaren maken.”

Als er één ding belangrijk is voor een
nieuwe stadsdeelwethouder, dan is
het zo snel mogelijk de bewoners van
‘zijn’ stadsdeel opzoeken. En juist dat
kan door corona niet. Toch doet Anne
Mulder er alles aan om Scheveningen
zo snel mogelijk te leren kennen. En hij
is al danig onder de indruk.
De grootste verrassing trof hij aan in de
haven. “Daar gebeurt zoveel. Er is woningbouw, visserij en de visafslag, maar
ook de Olympische zeilers, de Noordster
wordt er opgeknapt en de reddingmaatschappij zit er. Het is heel mooi dat alles
een plek heeft. Ik wil ervoor zorgen dat
het karakter van de haven behouden blijft
en toch iedereen zijn dingen kan doen.
Dat maakt Scheveningen prachtig.”
Al eerder had Anne zijn oog op het stadsdeel laten vallen. “Er gebeurde altijd wel
iets en de mensen zijn enorm betrokken.
Scheveningen heeft alles. Het stadsdeel
en het strand zijn nationale iconen.” Wethouder van Scheveningen worden was
dan ook zijn langgekoesterde droom. Bovendien woont hij er al, samen met zijn
vrouw en negenjarige dochter. “We lopen regelmatig even met zijn drieën naar
de haven of wandelen langs het strand.
Toen de horeca nog open was, even een
tosti eten met onze dochter.

Zij hockeyt bij Klein Zwitserland en zwemmen vindt ze fantastisch. Het is een echt
Schevenings meisje.”
Zelf is hij in 1969 geboren in Hoogeveen.
Voor hij in de politiek belandde, trok hij als
dienstplichtig militair in 1994 naar Srebrenica en maakte hij de val van de enclave
mee.

En voor alle Scheveningers? “We moeten nog even volhouden met de coronamaatregelen. Jullie hebben een nuchtere
wethouder die alles op alles zet om de
problemen van het afgelopen seizoen tegen te gaan, door realistische maatrege“Ik heb veel menselijk leed gezien. Dat len en vooral ook in samenspraak met u,
gaat je niet in je koude kleren zitten. Ik inwoner van Scheveningen.”
ben daardoor als politicus heel nuchter.
Het gaat niet om de goede intenties maar En dat doet hij niet alleen met, maar ook
vooral om de resultaten die je boekt. Ik het liefst tussen de Scheveningers, zodra
heb ook geleerd om zaken altijd voor te het weer kan. “Dat is het leukste. Dan
stellen zoals ze zijn: niet slechter of mooi- hoor je ook verhalen. Mijn vrouw zegt dat
er.”
ik met plezier van mijn werk kom. Nou, ik
ga er ook met plezier naartoe.”

