01/2019

De WIJkrant
Rivierenbuurt / Spuikwartier

“Het was eigenlijk één familie.
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Informatie & Service
Klachten/schademeldingen in de openbare ruimte
Gemeentelijk contactcentrum
www.denhaag.nl tel: 14070
Politie geen spoed: 0900-8844
Politie/Brandweer/ambulance: 112
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Spreekuur wijkagent
elke donderdag van 15.30 – 16.30 uur
en 1e dinsdag van de maand
19.00 – 20.00 uur
Zaanstraat 25
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Dierenambulance & hospitaal Den Haag
070-3282828
Algemeen Maatschappelijk werk
tel: 070-4248000
Spreekuur HaagWonen
1e dinsdag van de maand
19.00 – 20.00 uur
Zaanstraat 25
O3 Centrum Rivierenbuurt
Zaanstraat 25
tel: 070-8200182
Juridisch Spreekuur 070 Watt
di. 14.00- 18.00 uur
Pletterijkade 15-28
tel: 070-7444070
Buurtkerk Havenlicht elke 4e zondag
van de maand 14.30 – 16.00 uur
Zaanstraat 25
Huisartsen
Gezondheidscentrum de Doc
Boomsluiterskade 299
tel: 070 3824777
buiten kantooruren
tel: 070-3469669
					
Apotheek de Volharding
Boomsluiterskade 299
tel: 070-3153636
							
Veilig Thuis Haaglanden
Waldeck Pyrmontkade 872
tel: 0800-2000
24/7 bereikbaar
						
Haagse wijk- en woonzorg, thuiszorg
tel: 070-3795000
www.hwwzorg.nl
24/7 bereikbaar
Tandartsendienst
spoedgevallen nacht/weekend
tel: 070-3110305
Dierenartsen weekenddienst
spoedgevallen nacht/weekend
tel: 070-3110307
Zebra Welzijn
Zaanstraat 25
tel: 070-8200184

Redactioneel
We kondigden het al aan: het eerste nummer
van het wijkblad is vernieuwd. Voordat het
zover was, hebben we vaak gebrainstormd.
De belangrijkste vraag was steeds: voor wie
maken we deze wijkkrant? Voor u dus! Voor wie
woont in de Rivierenbuurt of het Spuikwartier.
Jong en oud, ondernemer of vrijwilliger (of
allebei), van Lekstraat tot Pletterijkade, van
Fluwelenburgwal tot Trekvlietplein, van
Oranje Buitensingel tot aan het Spui. Een
wijk, die veel verschillen kent, maar ook veel
overeenkomsten.
Die overeenkomsten? We willen allemaal in
een leefbare, veerkrachtige en gezellige wijk
wonen. Of het nu gaat om verkeer, wonen,
groen of cultuur in de wijk. Of je er nu lang of
kort of tijdelijk niet woont, zoals een aantal van
onze ouderen. Daar gaat de wijkkrant dan ook
over: hoe we samen leven in onze wijk.
We wilden ook graag een nieuwe naam
voor onze wijkkrant. Dat is gelukt, Sander
Doerbecker kwam met de naam WIJ(k)krant.
Zijn motivatie: Nieuwe naam verwijst naar de
oude naam, uit respect voor alle jaren waarin

de wijkkrant als vertrouwde roeptoeter voor de
buurt heeft dienst gedaan.
‘Wij’ in plaats van ‘wijk’ impliceert dat een
buurt niet alleen uit stenen en straten bestaat,
maar vooral ook uit mensen. Wij allemaal
maken de buurt tot wat het is. Typografisch
gezien knipoogt de titel voorzichtig naar De
Volkskrant, een van de weinige dagbladen
bestand tegen de huidige digitalisering.
Het gebruikte lettertype is: Bodoni MT. De
Volkskrant zelf heeft uiteraard een eigen
lettertype. Wij (de redactie) hebben de vrijheid
genomen om typografisch de titel iets aan te
passen (zie de voorpagina).
Sander en ook alle andere inzenders die het niet
geworden zijn, hartelijk dank!
We hopen dat u ons blijft helpen. U kunt ons
attent maken op onderwerpen die in uw buurt
spelen of laten weten, wat u van de wijkkrant
vindt: redactiewijkrant@brs-denhaag.nl
Namens de redactie:
Ricardo Buitinga
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Wijk in ontwikkeling
Tekst: Ricardo Buitinga
Er gaat van alles in en rondom onze wijk gebeuren: het Spui theater (OCC) wordt
afgebouwd, nieuwe hoge gebouwen bij de beide treinstations, de Binckhorst wordt
woonwijk. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid. Het verkeer staat centraal in de eerste
aflevering van een serie die over ontwikkelingen in de wijk gaat.

“We willen niet meer de verkeersrotonde
van het centrum van Den Haag zijn!”
Vanuit zijn huis aan de Boomsluiterskade
kijkt Peter Oosterling op de gracht. Het is
geen druk verkeersknooppunt. Toch besloot
hij begin 2018 dat Verkeer een speerpunt zou
moeten zijn voor de bewonersorganisatie. Hij
zocht medestanders en vond Tom Verdaat.
Die maakte zich al langer druk over verkeer.
Vooral voor zijn eigen deur aan de kruising
Weteringkade. “Vrienden van mij zeiden altijd:
‘in jouw buurt wil ik niet wonen.’ Ik woon in
een geweldige buurt, maar de verkeersdrukte
vanaf het Schenkviaduct, is rampzalig. De
Weteringkade is al jaren een van de meest
vervuilde straten van Den Haag.” Ook Dieter
Kleinjan en Lorens Habing wilden wel meedoen
in de werkgroep verkeer. “We vonden echt, dat
er wat moest gebeuren. Dus zijn we aan de slag
gegaan,” aldus Peter.

De wijk in

Al snel kon je Peter en Tom op straathoeken,
doorgaande wegen en verkeerskruisingen
vinden om de situatie in kaart te brengen.
Zo, en door gesprekken met buurtbewoners,
vormden ze zich een beeld. In vier gebieden kon
de verkeersdrukte anders worden aangepakt,
vonden ze. “Verkeer is een doel maar geen
middel. Het gaat echt om de leefbaarheid,” zegt
Tom.

De toekomst is nu
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Op de Lekstraat, op het Schenkviaduct en
de Weteringkade rijden dagelijks 50.000
voertuigen. Met de bouwplannen in de
Binckhorst en de ontwikkelingen rondom
Holland Spoor worden dat er alleen maar meer.
Peter: “Daarom doen we ook voorstellen voor de
korte termijn en lange termijn. Als je voor 2040

Op de foto: Tom Verdaat

een bepaald toekomstbeeld hebt, moet je nu
over de invulling nadenken. Dat is ook de reden
dat we dit rapport hebben gemaakt. We hebben
de situatie zo objectief mogelijk beschreven. Zo
hopen we samen met de gemeente en andere
beslissers tot een leefbaar resultaat te komen.
Overal tegen zijn helpt niet.”

Verkeersagenda

De voorstellen staan inmiddels in een stuk
van ruim 60 pagina’s. Geen saai rapport maar
een verkeersagenda met een beschrijving van
situaties én oplossingen. Bewoners hebben
tijdens een bijeenkomst in O3
gereageerd op de eerste versie. (Zie verslag).
Sommige oplossingen kunnen al in 2019
gerealiseerd worden. Of dat ook lukt? Op 25
januari was er een gesprek met de wethouder.
Hopelijk kan Tom zijn vrienden snel vertellen
dat zijn wijk ‘the place to be’, is.

Bijeenkomst Verkeersagenda
Tekst: Hetty Gijzen
Op 13 december kwamen bewoners bij elkaar
om het verkeersplan van de werkgroep te
bespreken. Dit is voor het eerst dat er zo’n
compleet rapport over verkeer op tafel ligt.
De makers van de Verkeersagenda hebben de
verkeerssituatie in vier gebieden opgedeeld:
• Het Bernardviaduct met de
Schedeldoekshaven en de Ammunitiehaven
• De Lekstraat en omgeving
• Het Schenkviaduct met de Weteringkade en
het Rijswijkseplein
• De Pletterijkade, Scheldestraat en
Pletterijstraat
Tom Verdaat, de presentator van het rapport,
legde uit dat de werkgroep alle knelpunten
en mogelijke oplossingen voor deze zones
in het rapport heeft opgenomen. Het is aan
de gemeente te bepalen welke keuzes en
prioriteiten worden gesteld. Zij zijn immers
verantwoordelijk voor de uitvoering.
Tom benadrukte dat de toenemende
verkeersdrukte niet los gezien kan worden van
andere plannen in en rond de wijk. Nu en in de
komende tien jaar!
Dat het leeft bij de bewoners was te merken aan
de grote opkomst. Zij waren onder de indruk
van de inhoud van het rapport en
onderschreven de oproep aan de gemeente

om de wijk leefbaarder te maken. Ook als
de Rotterdamse baan opengaat en tijdens
de hoogbouw in het zogenaamde Central
Innovation District (CID), waar de wijk
middenin ligt.
Een aanwezige bewoonster van de
Weteringkade vertelde over haar lange strijd
voor de leefbaarheid bij de Schenk en de
Weteringkade. Bij verkeerstellingen en het
meten van de luchtkwaliteit ging het geregeld
mis, zodat de overheid op lagere waarden
uitkwam dan de werkelijke aantallen en
uitstoot. In de vergadering werd voorgesteld om
voor die locatie een onafhankelijk onderzoek
te laten doen. Bijvoorbeeld door de universiteit
Delft i.s.m. de RIVM.
De werkgroep Verkeer gaat in 2019 verder met
het op de agenda zetten en houden van het
verkeer in onze wijk. Zij gaan een afspraak
maken met de hoogste beleidsambtenaar
verkeer, geven een officiële presentatie aan de
wethouders, willen structureel overleg voeren
met de gemeente over de aanbevelingen, delen
het plan met de politieke partijen en lokale
media en belangengroepen. Veel werk aan de
winkel dus. De link naar de verkeersagenda is
in te zien en/of te downloaden:
www.brs-denhaag.nl/bewonersorganisatie/
werkgroep-verkeer
Voor wie mee wil doen:
Meld je aan via info@brs-denhaag.nl
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‘t Cereaal

natuurlijk lekker

Al 18 jaar
Specialist in
biologische
kaas

Elke woensdag
van 09:00 - 17:30
op de boerenmarkt
aan de hofplaats
in Den Haag

FYSIOTHERAPIE, MANUELE THERAPIE & TRAINING
BLESSURE
DEN HAAG
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BOOMSLUITERSKADE 299
2511 VJ Den Haag
070-3839884

WESTVLIETWEG 55
2491 ED Den Haag
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0620 135 738

BLESSURE@XS4ALL.NL
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WWW.BLESSUREDENHAAG.COM

José bedankt!
BOCCABACIO (Roberto Dresia top visagist & Joop Gard Passchier stylist) doen make overs
en beautyshoots. In dit nummer: José Mendels, omdat zij 15 jaar hoofdredacteur was van de
wijkkrant.
José (1955), Vruchtenbuurt, getrouwd met Joost.
Eén zoon, en drie kleinkinderen. Sinds 1974
woont zij in de Pletterijstraat.
Wat vind je prettig aan de Rivierenbuurt?
“Veel mensen wonen er lang. Iedereen kent
elkaar. De oude huizen zijn hoog en licht. De
ligging bij het centrum is ideaal.”
Wat vind je minder leuk?
“In de oude huizen heb je snel hinder van
geluidsoverlast. Nieuwe bewoners ken je niet.”
Waar heb je gewerkt?
“Bij Aegon, Shell, op het Binnenhof,
bij de Binnenstad Federatie voor
Veiligheidsprojecten. Ja, ook 30 jaar als semi
prof zangeres in een band voor bruiloften en
partijen. En bij O3, als administratief onderwijs
ondersteuner.”
Wat is je lievelingsgerecht?
“De Aziatische keuken, curry, bami,
geroosterde gerechten: heerlijk.”
Gebruik je make-up en of
verzorgingsproducten?
“Ik gebruik een cellulaire crême en verder heb
ik m’n eigen aqua therapie: ‘s ochtends een
plens koud water en ‘s avonds een plens warm
water, hahahaha.”

Wat is jouw kleding stijl?
“Ik ben een echt broeken mens, weinig jurkjes.
Ik heb een colbertjes tic, als ik winkel, kijk ik of
er leuke jasjes of colbertjes hangen.”
Wat vind je van de hedendaagse mode?
“Prettig. Je kan je eigen kleur of stijl kiezen.
Vroeger moest je je kleden naar je leeftijd. Dat is
gelukkig niet meer zo.”
Wat is je muziek keuze/stijl?
“Motown Music, Tavares, Jackson’s. Ik hou van
samenzang en soul, heerlijk swingend.”
Wat is jouw lievelings TV programma?
“Muziek documentaires, Engelse detectives en
oude films.”
En als laatste vraag: als je president zou zijn
van Nederland, wat zou je anders doen?
“Dat er meer geluisterd wordt naar het volk. Dat
daar ook wat mee gedaan wordt. De belangen
van het volk voorop, niet die van de partij.”
We hebben een superleuk gesprek met José
gehad. Wat een gezellig mens mens! Wat een
prachtige make over!
Wil je ook een make over, mail naar:
info@boccabacio.nl, met de reden. Kom langs:
Zonweg 177 Den Haag. Misschien ben jij de
gelukkige voor een dynamische middag. Dan
kom je in de krant!”
www.boccabacio.nl
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Trixie
Tekst: Hetty Gijzen
Foto: Anna Charalampidi
Op de hoek van de Pletterijkade en de Scheldestraat is, in de voormalige meubelwinkel
Wierab, Trixie geopend, een ruimte voor jonge kunstenaars. Wij spraken met Vasiliki en
Annemarie. Zij zijn er bij vanaf het begin.

Jonge kunstenaars

Er is in Den Haag veel behoefte aan ruimtes
waar jonge kunstenaars zich kunnen
ontwikkelen en profileren. Dat kan nu in de
Rivierenbuurt. Zeventien kunstenaars, de
meesten net afgestudeerd, allemaal jonger dan
of rond de 30 jaar, hebben hier nu een atelier en
een gezamenlijke projectruimte.
Annemarie en Vasiliki vertellen enthousiast
over de verbouwing die ze met elkaar en
met vakmensen hebben gedaan. ‘Het samen
bouwen aan de ruimtes was heel leerzaam.
We krijgen hier bij Trixie de kans om in een
betaalbare ruimte ons werk te ontwikkelen.
Samen kunnen we uitzoeken wat onze
mogelijkheden zijn en van elkaar leren. We
kunnen uitvinden wat we met het pand en
elkaar willen doen’.

Projectruimte
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Kunstenaars die vanuit verschillende
disciplines werken: dat maakt het heel
inspirerend.
Zo is er een modeontwerper, er zijn schilders
en tekenaars, anderen doen iets met muziek,
video of teksten en weer een ander is met
keramiek bezig. Dat biedt nieuwe perspectieven
zowel inhoudelijk als technisch. Daarnaast
kan de projectruimte gebruikt worden voor
presentaties, tentoonstellingen en performance
kunst. Ook werken we samen met kunstenaars

van buiten Trixie. De eerste tentoonstelling,
waar Tina Jeranko een performance deed, was
een groot succes.
De kunstenaars staan open voor experimenten.
Kunststudent Dmitri van den Wittenboer
nodigde bijvoorbeeld performers uit om
ervaringen te delen samen met een speciale
‘gevleugelde gast’.

Stroom en gemeente

De kunstenaars vertellen dat ze veel te danken
hebben aan Kunstcentrum Stroom Den Haag en
de gemeente. Het pand stond al een tijd leeg en
de gemeente wilde het bestemmen voor kunst
en cultuur. Bij Stroom was een wachtlijst van
jonge kunstenaars die atelierruimte zochten.
Zo is een en ander kortgesloten en zijn de
kunstenaars, onder begeleiding van Stroom,
erin getrokken.

Open studiodagen

In het voorjaar houden de kunstenaars open
atelierdagen om het werk, de ateliers, het
gebouw te bekijken en kennis te maken.
U bent welkom op:
zaterdag 30 maart van 16.00 – 21.00 uur en op
zondag 31 maart van 13.00 – 18.00 uur.
Geïnteresseerd? U kunt Trixie volgen op:
Instagram trixie_thehague

Groenplatform Rivierenbuurt
Tekst: Hetty Gijzen
De afgelopen lange hete zomer heeft iedereen het aan den lijve kunnen ondervinden. Het
was zo nu en dan bloedheet. Op de meeste plekken zijn teveel stenen. Grondige vergroening
kan een oplossing bieden om de extreme hitte wat terug te brengen. Daarvoor is nu een
groep buurtbewoners bij elkaar gaan zitten. Initiatieven zijn gebundeld: het Groenplatform
Rivierenbuurt is geboren.

Bestaande en nieuwe ideeën

Een leefbaarheidsvergadering van de
bewonersorganisatie is gewijd aan dit thema,
daar kwamen verschillende ideeën en
afspraken uit. Daarnaast zijn er al aardig wat
bewoners die zelf initiatieven hebben genomen.
Deze mensen zijn bij elkaar gebracht. Ze willen
zich gaan inzetten voor vergroening van de hele
buurt. Zij willen vooral graag aan de slag.
Er is een inventarisatie gedaan van bestaande
en nieuwe ideeën:
• parkeertongen vergroenen (vooral voor
infiltratie van water en aanzicht)
• blinde muren vergroenen (effectief tegen
hittestress omdat warmtestraling dan niet
wordt opgenomen door het gebouw, én niet
wordt gereflecteerd naar de straat, want het
grootste deel verdampt via de bladeren)
• doorzetten van groenstroken á la
Pletterijstraat in andere straten (infiltratie,
aanzicht, veiligheid)
• orac’s omgeven met groen (aanzicht, minder
rotzooi op straat)
• bitumen daken vergroenen (vereist
samenwerking met particuliere eigenaren
en woningcorporaties)
• dak verzorgingshuis vergroenen
• sportdak O3 meer vergroenen
Er is begonnen met een inventarisatie van
de parkeertongen en blinde muren door
het platform. Dit wordt in schema gezet en
besproken met de gemeente. Het platform
zal regelmatig bij elkaar komen om kennis
en ervaringen uit te wisselen en ideeën te
bespreken. Uiteindelijk is het de bedoeling om
een groenplan voor de hele wijk te maken.

Meedoen

Wil je meehelpen dit verder vorm te geven?
Stuur een mail naar info@brs-denhaag.nl
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Riviervizier

Wonen in ‘Op de Laan’
Tekst: Cora van der Veere
In februari 2018 kregen de bewoners van het woonzorgcentrum Rivierenbuurt te horen dat
hun huis op de hoek van de Boomsluiterskade en Christoffel Plantijnstraat gerenoveerd zou
worden. Iedereen moest eruit. Tot schrik en woede bleek al snel dat alle bewoners voor 1
juli moesten verhuizen. Geen wonder dat de bewoners overstuur waren. Niet alleen omdat
zij plompverloren in een andere omgeving terecht zouden komen, maar ook omdat hun
gezellige, vertrouwde woonplek zo maar verdween. Protest van familie en buurtbewoners,
ook over de manier waarop met mensen – de meesten rond de 90 jaar – werd omgesprongen,
haalden niets uit.

Het gemis
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Omdat ik benieuwd ben hoe het nu met de
bewoners gaat, bezoek ik mevrouw Lenie Meijer
(92). Zij woont met ongeveer vijftig andere
bewoners van het woonzorgcentrum in het
huis ‘Op de Laan’ in het Zeeheldenkwartier.
Mevrouw Meijer vertelt dat het zeker in het
begin niet mee viel. De meesten konden maar
moeilijk wennen. De kamers hadden geen eigen
keukentje. De sfeer was zakelijk en afstandelijk.
Het was moeilijk om aan nieuwe regels te
wennen, ook voor de activiteitenbegeleidster
en de personeelsleden die mee waren gekomen.
Voor sommige bewoners pakte de verhuizing
erg slecht uit, ze werden er ziek van. Eén van
hen heeft de verhuisdozen nog steeds niet
allemaal uitgepakt. De oude omgeving wordt te
erg gemist.
Mevrouw Meijer vertelt: “Het was een
komen en gaan van bezoekers. Veel kinderen
woonden vlakbij en hielpen een handje bij de
verzorging. Vrijwilligers organiseerden van
alles. Iedere dag was er wel wat te doen. Ook
liepen wijkbewoners even binnen voor koffie
of een praatje. Het was eigenlijk één familie.
Dat is wat we allemaal het meeste missen.” Ook
denken de bewoners met weemoed terug aan de

levendigheid van de oude buurt: zwaaien naar
de boten van d’Ooievaart is er niet meer bij.

Er het beste van maken

Natuurlijk zijn veel vrijwilligers blijven komen.
Soms verrassen ze zelfs de bewoners door verse
broodjes te brengen. Maar, het gemak waarmee
vroeger iets werd georganiseerd, is weg.
‘Over de verzorging mag je niet klagen’, zegt
mevrouw Meijer, ‘maar, het blijft moeilijk dat
er nu steeds andere uitzendkrachten zijn die de
dagelijkse zorg verlenen’.
Het eten is wel verbeterd. Dat werd eerst
aangeleverd vanuit een centrale keuken. Nu
worden de maaltijden in de de keuken van het
huis zelf klaargemaakt. De kok komt speciaal
vragen of het allemaal goed smaakt: dat
wordt zeker op prijs gesteld. In december werd
speciaal voor hen een kerstdiner geserveerd.
Mevrouw Meijer en de andere bewoners slaan
zich er zo goed mogelijk er doorheen. De
onderlinge band is sterk gebleven. Ik bedank
mevrouw Meijer en ga eens kijken hoe ver het
met de werkzaamheden aan de Christoffel
Plantijnstraat staat.

Beloofd is beloofd

Daar gebeurt nog niets. Tijdelijke bewoners
moeten voorkomen dat er krakers intrekken.
Nog maar eens verder gevraagd. Niemand
lijkt iets te weten. Bestuur en contactpersonen
blijven muisstil. Het bestuur heeft de bewoners
beloofd dat zij eind 2019 terug kunnen keren
naar hun oude omgeving.
Gaat dat lukken? Maar dan moeten er toch
zeker plannen liggen en vergunningen zijn
verleend?
Het is te hopen dat mevrouw Meijer en de
andere bewoners van het woonzorgcentrum
aan de kade snel te horen krijgen wat de
planning is. Een kwestie van fatsoen zou ik
zeggen. Familie en buurtbewoners blijven de
ontwikkelingen scherp in de gaten houden.
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Woning Verkopen?
Woning Verhuren?
Op zoek naar een woning?
Kies voor de nummer één in de Rivierenbuurt: Langezaal. Plan
direct een gratis adviesgesprek. We staan voor je klaar en
helpen je verder. Nog geen afspraak maar wel oriënteren?
Bezoek ons dan op langezaal.nl, Facebook of Instagram!
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Six Decades on the Road
Tekst: Terry Harris
Innovation often involves distressing learning
curves. As a marketing advisor and musician
I drove night and day. 60s/70s driving
necessitated one hand on the wheel, the other
holding a street map or atlas.
We had no cell phones, airbags, satnav, or
motorway grids. I lost musical instruments,
attaché cases, my mother’s false teeth, in
public phone boxes. I have driven all classes
of vehicles on the correct and contrary sides
everywhere.
I passed all at first attempt, my first in
1960. Having driven underage I was already
experienced! Then, in 1966, someone said my
driving licence was not valid everywhere. Thus,
I passed ‘tests’ in 1966.
Later, I attended a course at Kempston
Barracks. I was one of three upgraded to (and
passed) the course. My test vehicle, was a 10-ton
ammo-carrier. Later, I passed the All-Class test.
I also drove double-deck London busses.
My first car was a black 14-HP Flying Standard.
Price: £22 and 10 shillings. Though underage,

Creative commons
Credit: Rex Gray

I bought it in 1959. My second car, was writtenoff by a bus. It ran into me while gridlocked in
downhill traffic. I endured two more write-offs.
While returning from a gig, a car going the
other way clipped the rear of my car. Because
of my music gear police allowed me to ‘clangkitty-clunk’ it home - then to the breakers yard.
Another write-off was in a Ford Zephyr Six. Its
front offside suspension leg collapsed while
driving downhill. Several spins later it became
embedded around a tree. Fortunately, I wore a
seatbelt.
In another incident my clutch suffered total
failure. Desperation energised me to drive it
300km home.
Fitted seatbelts were compulsory by the 1960s,
but their use was ‘optional’ until the 1980s.
Also, police largely ignored worn tyres, black
exhaust smoke, faulty brakes and steering!
Another appalling fact was that everyone
smoked while driving - even when children
were aboard! We were completely unaware
of the fatalities smoking caused. I am certain
there are many new painful learning curves
just ahead - driverless vehicles?
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Bewonersorganisatie zoekt
versterking
Altijd al wat voor de wijk willen doen? Grijp
je kans!
De bewonersorganisatie Rivierenbuurt
Spuikwartier vertegenwoordigt deze wijk
richting allerlei verschillende organisaties,
waaronder de gemeente. Ze houdt zich
bezig met alles wat ertoe bijdraagt dat de
Rivierenbuurt Spuikwartier een leefbare,
veilige en leuke wijk is en blijft. Er zijn
verschillende groepen die zich bijvoorbeeld
bezig houden met de leefbaarheid, groen
of verkeer. Maar ook worden ieder jaar
buurtfeesten en uitstapjes voor vrijwilligers
georganiseerd.
Om dit te kunnen blijven doen en omdat er
steeds meer ontwikkelingen in en om de
wijk zijn, die de aandacht vragen, heeft de
bewonersorganisatie nog meer vrijwilligers
nodig.

Bestuur

Voor het bestuur van de bewonersorganisatie is
nog een secretaris nodig.
Als secretaris verzorg je de schriftelijke
correspondentie met bewoners, gemeente,
welzijnsorganisaties en andere bij de wijk
betrokken instanties. Het kan gaan om
brieven, subsidieaanvragen en de inhoudelijke
verslagen van de uitgevoerde activiteiten. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan het uitbrengen van De
WIJkrant.

Het bestuur vergadert eens per maand.
Daarnaast heb je als secretaris regelmatig
overleg met de voorzitter, penningmeester en
de administratieve ondersteuner.
Daarnaast zoekt het bestuur nog een algemeen
bestuurslid, bij voorkeur uit de RivierenbuurtZuid of uit het Spuikwartier.
Wil je meer weten of je aanmelden voor een
bestuursfunctie, neem dan contact op met
An Verwaal (voorzitter) tel 06-47001801 of
Mark Drabbe (penningmeester: 06 24211361)

Communicatie

De WIJkrant kent inmiddels een deels nieuwe
redactie. Maar voor de website zoeken we nog
een redacteur en een website ontwikkelaar.
Omdat we graag ogen en oren in de wijk
hebben, voor bijvoorbeeld nieuws dat we
kunnen plaatsen in de krant of de website,
maar ook omdat het handig is om per straat of
buurt een contactpersoon te hebben, zoeken we
mensen die dat willen doen.

Algemeen

We kunnen altijd extra buurtvaders, buurt
preventie teamleden gebruiken en mensen
gebruiken die zich willen inzetten voor
projecten voor vergroening, van het gas af en
verduurzaming.
Heb je interesse in één van deze
vrijwilligersfuncties, mail dan naar:
info@brs-denhaag.nl

Bestuur bewonersorganisatie Rivierenbuurt Spuikwartier
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An Verwaal		
Mark Drabbe
Vacature		
Reinoud Maarse
Peter Oosterling
Eef Meijer		
Vacature 		

Voorzitter
Penningmeester tot 1 april 2019
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid/penningmeester per 1 april 2019
Bestuurslid

De nieuwe redactie van De WIJkrant
Vanaf dit nummer heeft De WIJkrant behalve een nieuwe titel en vormgeving ook een nieuwe
redactie. Via deze weg stellen wij ons graag even voor. Van links naar rechts op de foto ziet u:
• Shelley Kouwenhoven: redacteur, verslaggever en onze contactpersoon bij de gemeente
• Joop Passchier: redacteur, schrijver van de Bocabacio make-over column en beauty
deskundige.
• Cora van der Veere: redacteur, verslaggever, advertentiewerver en onze onvolprezen
eindredacteur.
• Ricardo Buitinga: hoofdredacteur, verslaggever.
• Tanja Baars: vormgeefster en creatief brein achter de wijkkrant.
• Terry Harris: onze Engelse columnist en verslaggever, maar binnenkort ook oprichter van een
buurtkoor.
• Hetty Gijzen: redacteur, verslaggever, advertentiewerver en brainstormtalent (veel van de
nieuwe rubrieken komen uit haar koker).
• Roberto Dresia: make up artist en samen met Joop bedenker en uitvoerder van de make-over
rubriek, heeft nog vele andere goede ideeën voor komend jaar.

Niet op de foto:
• de fotograaf: Steven Scholten, man met oog
voor de buurt. Zie ook zijn foto hiernaast van
de zogenaamd superwolf bloedmaan boven
de Rivierenbuurt.
• Onze administratieve steun en toeverlaat
Rachel van der Veen van Zebra voor Welzijn
• Maurice Oosthoek, redactielid op afstand,
linking pin met de wijktijgers en allerlei
andere buurtactiviteiten.
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Geslaagde nieuwjaarsreceptie!
Tekst: Cora van der Veere
In de ontmoetingsruimte van O3 was het 10
januari een komen en gaan van buurtbewoners.
Iedereen wenste elkaar het beste voor 2019.
Er werden veel handen geschud. Er waren
omhelzingen, knuffels en zoenen.
Voorzitter van het wijkbestuur, An Verwaal,
sprak de wens uit dat we allemaal aardig
voor elkaar zouden zijn in het nieuwe jaar.
De geluidsinstallatie haperde wat, maar de
boodschap was toch duidelijk. Alle bewoners
applaudisseerden instemmend.
‘Lennart-live’ zong zijn toegankelijke
repertoire, terwijl iedereen zich tegoed deed
aan de heerlijke hapjes en aan de erwtensoep.
Wijn, bier het was er allemaal en we lieten het
ons allemaal goed smaken.
Nieuwtjes werden uitgewisseld en afspraken
gemaakt. Blauwe briefjes konden worden
ingevuld met ideeën voor het wijkfeest dat in

september voor de 40ste keer wordt gevierd.
Gelukkig waren ook de oude bewoners van
het Woonzorgcentrum aan de Christoffel
Plantijnstraat weer van de partij. Zij
zaten genietend in een grote kring bij de
buurtbewoners die er allemaal wel even
heenliepen om ze te begroeten en ze een gezond
nieuwjaar te wensen.
Natuurlijk werd er ook gepraat over de
afwezigen. Merkwaardig dat er niemand uit
de gemeenteraad of het college aanwezig
was op de borrel, terwijl er toch binnenkort
weer verkiezingen zijn. Het raadsel werd
snel opgelost: het zijn verkiezingen voor de
Provinciale Staten en Europa: daar hebben
onze volksvertegenwoordigers niet veel bij te
winnen!
Kortom veel plezier tijdens de nieuwjaarsborrel.
Hopelijk volgend jaar ook meer mensen die nu
eens niet allemaal ‘wit’ zijn!

Historische wijkwandeling
Ben je nieuw in de wijk of vind je het leuk om je buurt wat beter te leren kennen, geef je dan op
voor de historische wijkwandeling.
Op zaterdag 16 maart om 14:30 start een wandeling door de Rivierenbuurt.
Deze wandeling wordt georganiseerd door buurtkerk Havenlicht.
Max 10 deelnemers. Vol=vol.
Opgeven kan via info@havenlicht.nl of via WhatsApp 0619800406 Roel de Wilde
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Poetry in the park
Tekst: Hetty Gijzen
Het is een initiatief van buurtbewoners uit
de Stationsbuurt en Rivierenbuurt en vindt
in 2019 voor de derde keer plaats. Dit jaar zal
er eind mei een tent worden opgezet in het
Huygenspark. Hou dit in de gaten !
Het programma wordt dit jaar uitgebreider:
• Poetry Battle tussen 5 middelbare scholen.
• ‘Ik vertaal je’; buurtbewoners met een niet
Nederlandse achtergrond brengen een
gedicht in uit eigen taal en met elkaar wordt
dit vertaald en betekenis aan gegeven.

Geveltuinen
Tekst: Shelley Kouwenhoven
De Nieuwe Haven en de Pletterijstraat zien
er een stuk beter uit. De gemeente Den
Haag legde eind vorig jaar tuintjes aan in de
Pletterijstraat, knapte het middenpaadje op
de Nieuwe Haven op en plaatste heggen in de
Hekkelaan (nu de Heggelaan? :)). Bewoners
van de Ambachtsschool aan de Nieuwe Haven
hebben bij de gemeente aangegeven ook zelf
geveltuintjes te willen beheren. De geveltuinen
zijn aangelegd en de bewoners hebben eind
december zelf de eerste plantjes neergezet. Een
mooi gezicht!
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• ‘Leven, een gedicht!’; levensverhalen van
oudere buurtbewoners, die zij omzetten in
een gedicht.
De initiatiefgroep, Josefine, Wanda, Madeleine,
Angelina, Malou en Hetty, is nog op zoek naar
vrijwilligers.
Vind je het leuk om met ons mee te
doen? Mail dan naar:
info@huisvangedichten.nl

Koningstunnel gesloten van 1
maart tot 1 oktober 2019
Tekst: Ricardo Buitinga
De Koningstunnel wordt in 7 maanden tijd helemaal gerenoveerd. Het gaat om het
dienstgebouw onder de tunnel, waar al sinds oktober aan gewerkt wordt. In de tunnel komt
nieuw asfalt, hittewerende bekleding, nieuwe verlichting, camera’s, ventilatie en betere
verkeersdetectie. Zo voldoet de tunnel weer aan alle veiligheidseisen. De renovatie heeft
grote gevolgen voor de bereikbaarheid van onze wijk.

Bereikbaarheid

Autoverkeer wordt omgeleid en moet rekening
houden met 10 tot 30 minuten vertraging.
Vooral op het Schenkviaduct, Weteringkade
en het Bernardviaduct wordt het nog drukker.
Daar lopen de officiële omleidingen langs.
Vermoedelijk zullen de Pletterijkade en
Pletterijstraat wel als sluiproute worden
gebruikt, dus ook die zullen wel drukker
worden. (zie de kaart hieronder voor de
omleidingen)

over de uitvoering van de werkzaamheden
kunt u dan van 15:00-16:00 uur terecht bij de
bouwkeet aan de Koningskade ter hoogte van
de Koekamplaan. Verder is er een emailadres:
koningstunnel@denhaag.nl en een website:
www.denhaag.nl/koningstunnel en ook via de
facebookpagina van de bewonersorganisatie en
deze wijkkrant houden we u op de hoogte.

OV en fiets

De buslijnen 20 en 29 rijden normaal door de
Koningstunnel. Zij rijden een alternatieve
route via Rijnstraat, Bezuidenhoutseweg
en Prinsessegracht (en andersom). Alle
haltes blijven bereikbaar. Voor fietsen
verandert er niet veel, behalve dat het
op de omleidingsstraten drukker wordt
met autoverkeer. Dat is bijvoorbeeld op
Prinsessegracht en Bezuidenhoutseweg.

Maatregelen

Om te zorgen dat het verkeer zoveel mogelijk
doorrijdt worden er nog meer maatregelen
genomen zoals:
Electronische routeborden die de snelste
route aangeven, verkeersregelaars, enkele
aangepaste kruispunten, bestemmingsverkeer
richting de Rivierenbuurt wordt omgeleid via
Prins Bernardhviaduct, Schedeldoekshaven en
Ammunitiehaven.

Informatie

Bij het verschijnen van deze wijkkrant
is er een inloop informatiebijeenkomst
geweest. Vanaf 1 maart is er iedere week een
inloopspreekuur van de aannemer. Voor vragen
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Kinderraad
Tekst: Maurice Oosthoek
Wijktijgers en Kinderraad junior zetten
ouderen in het zonnetje
Op 19 december gingen de Wijktijgers samen
met de kinderraad junior, bij ouderen langs mét
presentjes voor de feestdagen. De Wijktijgers
hadden ook een aantal vragen bedacht. Zij
kregen hun eigen perspas en notitieblokje mee,
net als echte journalisten.
In de Lekstraat kwamen we de vrolijke
Elisabeth tegen. “Wat gaat u doen tijdens de
feestdagen?”, vroegen we. “Ik blijf thuis en
ga naar mijn buurvrouw.” “Wat is het leukste
dat u in 2018 heeft gedaan?” “Ik heb een reis
naar Zuid-Afrika gemaakt naar mijn zoon.”
“Wat zijn uw wensen voor 2019?” “Ik wil in de
zomer nog een keer naar Zuid-Afrika, weer naar
mijn zoon.” Verder vertelt Elisabeth dat ze op
dezelfde dag geboren is als Queen Elisabeth,
koningin van het Verenigd Koninkrijk, op 21
april 1926.
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Wil, uit de Zwetstraat viert 1e kerstdag bij haar
zoon, voor de tweede dag heeft ze nog geen
plannen. In 2018 had zij veel leuke dingen
gedaan. Zij is vooral gek op werken in de tuin.
Dat is haar grote hobby. Voor 2019 wenst ze dat
alles een beetje beter gaat in de wereld.
Mevrouw Blonk, ook uit de Zwetstraat, gaat met
de feestdagen naar haar kinderen. Zij heeft in
2018 vooral genoten van het op hondjes passen.
In 2019 wil zij vooral gezond blijven.
We gingen ook naar de Stromenhof waar
mensen wonen die lijden aan dementie. Daar
ontmoetten we een muzikante die kerstliedjes
met de bewoners aan het zingen was. “Doen
jullie mee?”, vroeg ze. Toen hadden we opeens
een groot koor en zongen we samen: ‘Oh,
Denneboom’. Daarna gingen we naar alle
woonkamers. Dat konden verschillende
bewoners erg waarderen.
Reactie van de Wijktijgers na afloop: “Veel
mensen in de Stromenhof waren blij en
ontroerd.”

