Berichten van de bestuurstafel
De maatregelen tegen het coronavirus
zijn zo goed als voorbij. Men mag op de
1½ meter afstand na weer bijna alles.
Toch blijft voorzichtigheid geboden.

het in de avonduren laten branden van
een lamp door bijvoorbeeld een tijdschakelaar is aan te raden, omdat dat
de indruk wekt dat er iemand thuis is.
Vraag aan bekenden of buren of zij op
De grote schoolvakantie gaat weer be- uw woning willen letten tijdens uw vaginnen, dus bewoners laat uw woning kantie, dan gaat u ook fijn op vakantie.
goed afgesloten achter, de inbrekers gaan
namelijk niet met vakantie. Overvolle Vorige keer heb ik gevraagd of men geen
brievenbussen verraden vaak dat de be- etenswaren over het balkon wil gooien.
woners afwezig zijn. Let daar op. Ook Ik zie dagelijks de ratten lopen, zelfs in de
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Nieuwe aanpak
Zuidwest
Meer ondersteuning en meerjarige zekerheid voor initiatieven uit de wijk,
meer armslag voor woningcorporaties,
meer werkgelegenheid en een school
voor voortgezet onderwijs. Dat waren
een aantal van de wensen in een op 28
juni door Platform STAD georganiseerd
forum over een nieuwe aanpak voor
Den Haag Zuidwest.
Lokale en landelijke politici, instanties
en wijkinitiatiefnemers wisselden hier
van gedachten over de aanpak van de
sociaaleconomische kwetsbaarheid van
het gebied. Via een ZOOM-verbinding
luisterden meer dan 100 actieve wijkbewoners en professionals mee. Zij waren
getuige van een groeiende eensgezindheid in de discussie. Enkele “gevoelige”
punten zoals sloop, betaalbaarheid van de
nieuwbouw en het groen na de verdichting stonden dan ook niet op de agenda.
Verschillende deelnemers hadden wel zo
hun eigen “politieke inkleuring”. Zo pleitte
Tweede Kamerlid Ingrid Michon van de
VVD voor het bestrijden van de jeugdige drugskoeriers, want die geven een
onwenselijk voorbeeld hoe je snel geld
kunt verdienen, in plaats van dat die jongeren naar een normale baan gaan. Farid

Azarkan van de partij DENK, wees erop
dat de problemen in Zuidwest ontstaan
zijn doordat het beleid in de afgelopen
perioden dit gebied tekort heeft gedaan:
het voortgezet onderwijs is weggehaald,
de taallessen zijn beëindigd en de woningen zijn slecht onderhouden.
Najat Lachhab vertelde trots over het
pand Zuidwest, waar startende ondernemers kosteloos terecht kunnen. Ze gaf
aan dat betaalbare bedrijfshuisvesting een
groot probleem is. Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid van de CU, pleitte ervoor dat
woningcorporaties meer mogelijkheden
krijgen om dat te realiseren. Wethouder
Martijn Balster steunde dit idee en sprak
zich uit voor het afschaffen van de verhuurdersheffing, die woningcorporaties
sterk beperkt in hun mogelijkheden. De
meeste gespreksdeelnemers waren het
hiermee eens.
De wens van Marianne Salters van het
leerwerkbedrijf Alle Kanten dat wijkinitiatieven meerjarig worden gefinancierd,
waardoor er continuïteit ontstaat, kon
op bijval rekenen. Balster wees erop dat
de verbetering van Zuidwest een traject
van tien à twintig jaar is.
Jeannot Kant

Boomstronken
wekken ergernis op
Regelmatig horen wij klachten van bewoners over boomstronken die langdurig
-soms een paar jaar- in de grond blijven
staan. Vooral op trottoirs kan dat tot
gevaarlijke situaties leiden.
Groenbeheerder in Escamp, René Scheffers herkent dit probleem en zegt dat de
gemeente met een inhaalslag bezig is
om de ongeveer 700 stronken die in dit
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stadsdeel staan, te verwijderen. “En er
zijn er ook bij die wij niet in kaart hebben
en pas opmerken bij een schouw of naar
aanleiding van klachten van bewoners”,
zegt hij. “Wij proberen dit zo snel mogelijk op te lossen, desnoods provisorisch
als daar aanleiding voor is”.
Beleidsmedewerker Ralph Pitlo vult aan
dat het in sommige gevallen ook lang kan
duren omdat de gemeente die klussen wil
combineren met andere werkzaamheden,
waarvoor de straat open moet.
Rick Baron

binnentuinen waar de kinderen spelen.
Gooi etenswaren in de ondergrondse
afvalcontainers in plaats van op straat of
in de tuinen. Alleen met z’n allen kunnen wij op de rattenplaag verminderen.
Ik wens heel Morgenstond een fijne
vakantie toe.
Jos Muller-Rietveld,

Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Wijkambassadeur Cliff Nijssen:
“Iedereen is verantwoordelijk
voor een schone wijk”

Op een digitale oproep van de gemeente om wijkambassadeurs voor Escamp,
Laak en Centrum aan te stellen om de
leefbaarheid te verbeteren, heeft wijkbewoner Cliff Nijssen zich aangemeld.
Momenteel zijn er achttien wijkambassadeur in Den Haag. Cliff was al actief
in de wijk om zijn omgeving schoon
en netjes te houden. Zo heeft hij enkele ondergrondse restafval containers
(ORAC’S) geadopteerd in de Holtenstraat. Hij heeft daar een sleutel van. Als
er rommel naast die containers ligt, gooit
hij het via het zijdeurtje in de ORAC.
Als hij weet wie het afval heeft gedumpt,
krijgt de betreffende bewoner een briefje

in de bus waarin hij vraagt waarom hij/
zij de troep daar heeft neergezet. Cliff
vermeldt er altijd zijn telefoonnummer
bij. Wanneer hij wordt teruggebeld is dat
meestal door goedwillende bewoners die
beloven daar in het vervolg scherper op
te letten. “Bewoners die dat niet van plan
zijn, reageren meestal niet”, zegt Cliff.
Wanneer hij rommel opruimt dat op
straat ligt, krijgt hij vaak te horen: “U
bent gek dat u troep van anderen opruimt!” Hij antwoordt dan met: “Ik ruim
troep voor anderen op!”
Via het project “CityGard” heeft hij een
aanvraag gedaan om drie ORAC’s van
plantenbakken te voorzien. Het zijn
unieke bakken die aan de ORAC’s zijn

In 2016 hebben Roegina Hilbrands
en Jaap Hermsen in Gelderland een
innovatieprijs gewonnen om met talentscouting mensen aan een baan te
helpen. Omdat ook bedrijven op zoek
waren naar personeel -met name in de
technische sector- was er sprake van
een “win-win” situatie.
Vanuit de Regiodeal in Den Haag Zuidwest heeft Jaap het verzoek gekregen om
ook in deze regio iets dergelijks op te zetten. Met junior scout Stephanie Schepel
en de scouts Roegina Hilbrands en Ruud
Kleinee runt hij het werkgelegenheidsproject Honk1 in het gebouw van “Keu’s
genoeg” aan de Genemuidenstraat 8. Op
termijn zoekt men echter een leegstaand
winkelpand, omdat dat laagdrempeliger is.
“Iedereen heeft talenten. Wanneer wij
in gesprek gaan met werkzoekenden is
dat een belangrijk aspect dat aan de orde
komt”, legt Jaap uit. “Vragen als ‘wat kun
je?’ ‘Waar liggen je interesses?’ ‘Wat wil je
niet?’ vinden wij belangrijker dan ‘Welke
diploma’s heb je?’ En omdat ook bedrijven
op zoek zijn naar zulke (gemotiveerde)
mensen, snijdt het mes aan twee kanten”.
“De sectoren waar wij voor scouten zijn
ICT, horeca, zorg, bouw, dienstverlening
en enkele andere”. Diverse partners zoals
Middin, de dienst stadsbeheer en een

scholengemeenschap hebben zich al aangesloten bij Honk1. Inmiddels zijn er al
60 mensen aan een baan geholpen of aan
een opleiding begonnen. “Het gaat er ons

om dat zowel werknemer als werkgever 06-34176626, mail naar scout@honk1.
het gevoel heeft dat de betrokkene op zijn nl of kijk op: www.honk1.nl.
of haar plaats zit”, besluit Jaap.
Interesse? Bel dan naar Stephanie, tel.nr. Rick Baron

Uit handen van gemeenteraadslid Arjen
Kapteijns (Groen Links) heeft Michella
de Jong (16 jr.) de eerste boom gekregen
van de 1000 bomen die de gemeente
Den Haag de komende maanden beschikbaar stelt.
Michella heeft dit jaar haar opleiding aan
het Wellant college afgerond. Bloemschikken, groenvoorziening en dierenverzorging spraken haar het meest aan
tijdens de opleiding. Toen haar werd
gevraagd om de eerste gratis boom in
ontvangst te nemen en te planten bij het
Zuiderparktheater, waar ze sinds drie
jaar als vrijwilligster werkzaam is, hoefde

Nog tot 29 augustus kunnen degenen
die daar belangstelling voor hebben een
boom aanvragen. Op de site duurzaamdenhaag.nl/activiteiten/bomen-voorden-haag staan de voorwaarden hiervoor en een aanvraagformulier .
Rick Baron

Jos Muller-Rietveld

ze daar niet lang over na te denken. Zij
geniet er van wanneer ze langs het groen
van Escamp fietst en vindt dat iedereen
daar zuinig op moet zijn.
Op 30 juni heeft Michella een appelboom
geplant, dicht bij het podium van het
theater en achter café Boom.

Samen gezond wandelen in de natuur
Marielle de Jong wandelt elke week
samen met een groep enthousiaste wandelaars door de natuur in Morgenstond.
Stichting gezond natuur wandelen organiseert met vrijwilligers een wandeling
voor mensen uit de omgeving die het
fijn vinden om samen sociaal buiten
te bewegen.
(www.gezondnatuurwandelen.nl)

Mariëlle vertelt dat tijdens de lockdown
de wandelgroep in Morgenstond tijdelijk was gestopt. Nu zijn de wandelaars
blij dat ze weer buiten kunnen genieten
van de natuur, elkaar en hun wandeling.
Mariëlle hoopt dat straks in elke wijk
samen kan worden gewandeld, zodat
iedereen in beweging blijft en elkaar
in de natuur kan ontmoeten. De groep
zoekt nog een aantal vrijwilligers dat de

wandelingen wil begeleiden. Nieuwe vrijwilligers krijgen een cursus aangeboden
om de wandelingen goed en veilig vorm
te kunnen geven.
Op dinsdag om 13.00 start de wandelgroep Morgenstond vanuit het club
gebouw Ons Eibernest aan de Steenwijklaan 16 . De wandelingen zijn kosteloos en aanmelden is niet nodig. Er wordt
rekening gehouden met ieder zijn eigen
wandel tempo. Onderweg vertellen vrijwilligers over de omgeving. Na afloop is
er gelegenheid om iets te drinken op Ons
Eibernest. Kom gewoon eens mee lopen!
Voor meer info kun je een mailtje sturen naar
marielle@gezondnatuurwandelen.nl
Caroline Roeters

Voor meer informatie verwijzen we bij veel artikelen naar websites. Mocht u geen internet hebben, dan kunt u de betreffende informatie bij het secretariaat van het Wijkplatform krijgen.

Wordt de vrijwilliger in onze stad
echt gewaardeerd? Daar heeft het
Wijkplatform zo haar twijfels over.
Een kleine voorgeschiedenis. In
juli 2020 hebben de Haagse wijkraden overleg gehad met wethouder Martijn Balster (PvdA) over de
vergoeding voor de vrijwilligers bij
activiteiten in de wijk.
Met ingang van 1 januari 2021 is
het toch mogelijk geworden om
de kosten van koffie e.d. bij een activiteit te vergoeden of een klein
presentje van ten hoogste €25,- aan
de vrijwilligers te geven.
Tot onze verbazing staat in het AD
van 25 juni 2021 een artikel over de
nieuwe Haagse subsidieregeling
Samen Sociaal en Vitaal Den Haag
2021. Daarin wordt vermeld dat
de onkosten van zorgvrijwilligers
deels niet meer worden vergoed.
De subsidieregeling Sociaal en Vitaal heb ik gelezen en deze regeling
betreft veelal de Haagse kwetsbare
inwoners.
Twee subsidieregelingen
Er lopen dus twee subsidieregelingen, de subsidieregeling 2020
waarin de vergoeding voor de
vrijwilliger die in zijn/haar buurt
werkzaam is en waar maximaal
€ 25,00 voor kosten mag worden
vergoed. En de nieuwe regeling
2021 Sociaal en Vitaal voor vrijwilligers in de zorg, waar de vergoeding
maximaal € 15,00 is.
Het voorstel van de VVD om te
werken met “flexibele” vrijwilligers
slaat echt nergens op. Vaste vrijwilligers worden aan de kant geschoven. Juist zij zijn waardevol door
hun inzet en kennis van de wijk.
Er is door meerdere partijen om
een opschorting van deze regeling
verzocht daar meerdere vrijwilligersorganisaties hier niet bij betrokken zijn, of over zijn geïnformeerd.
De grote politieke partijen hebben
deze motie echter verworpen.
Den Haag neem jullie verantwoording, wees zuinig op onze vrijwilligers en laat de oude onkostenvergoeding in stand.

Actie 1000 bomen
voor Den Haag van
start gegaan

Rick Baron

In de wijk staan veel ondergrondse Wilt u uw buurt schoon houden, geeft aan de regels houden.
afvalcontainers (ORAC’S). Helaas u dan zelf het goede voorbeeld en wijs
wordt er nog steeds afval naast gezet eventueel anderen er op die zich niet Cindy Wiltenburg
waardoor veel zwerfafval door de wijk
rondslingert en er overlast ontstaat van
meeuwen en ratten.

Haagse
waardering
vrijwilligers
door de
gemeente??

Werkgevers op zoek naar een baan en
werkelozen op zoek naar werk. De kunst
is om die bij elkaar te brengen en dat is
precies waar Honk1 voor staat.

bevestigd. “Het fleurt de buurt op” en
bewoners onderhouden de plantenbakken zelf”, zegt Cliff trots.
Inmiddels zijn er enkele bijeenkomsten voor wijkambassadeurs geweest
bij de gemeente. Zij kregen tips mee
en men kon ook ervaringen uitwisselen
met andere ambassadeurs. Voor Cliff is
het belangrijk dat de wijkbewoner zich
bewust wordt wat de gevolgen zijn wanneer men de woonomgeving vervuilt
met rommel. “Naast het aantrekken
van ongedierte zoals ratten, is het ook
geen goed visitekaartje voor de wijk”,
besluit Cliff.

Afval naast de vuilcontainers

Als bewoner kunt u bellen naar tel.nr .
14070 van de gemeente als de container vol is of als er afval naast is gezet. U
kunt ook een foto maken van het afval
en mailen naar de gemeente. Huisvuil,
grofvuil of bouwafval dat op straat is
achtergelaten maakt een straat rommelig en onverzorgd. Treft u dit aan
op straat? Meldt het bij de gemeente.
De gemeente werkt samen met hulpdiensten en bewoners en ondernemers
om de stad mooi, schoon en op orde te
houden. Mensen die zich niet aan de
regels houden, riskeren een hoge boete.

Samen scoren bij Honk1

