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Wil je in aanmerking komen voor een beauty make 
over in de WIJkrant? Stuur dan een email naar: info@
boccabacio.nl, met een reden waarom jij in aanmerking 
komt. Misschien word jij de gelukkige voor een 
dynamische make over. BOCCABACIO studio Zonweg 
177 Den Haag, www.boccabacio.nl

Informatie & Service
Klachten/schademeldingen in de openbare ruimte 
Gemeentelijk contactcentrum
www.denhaag.nl tel: 14070 
Of via de BuitenBeter app

Politie geen spoed: 0900-8844 
Politie/Brandweer/ambulance: 112 
Meld misdaad anoniem: 0800-7000 

Wijkagenten: 
Tamar Pronk tamar.pronk@politie.nl en 
Bas Bommezijn: bas.bommezijn@politie.nl

Spreekuur wijkagent
elke donderdag van 15.30 – 16.30 uur en 
1e dinsdag van de maand 19.00 – 20.00 uur
Zaanstraat 25

Senior GGP Jeugd B.J.H. Klaver (Ben) 
Hoefkade 350, 2526 CH Den Haag

Dierenambulance & hospitaal Den Haag 070-3282828 

Algemeen Maatschappelijk werk 
tel: 070-4248000 

Woonstichting HaagWonen
Waldorpstraat 80
2521CD Den Haag
tel: 070-2507070

Spreekuur woonstichting 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

SMASH – huisartsenpost voor spoed
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 

Wijkverpleegkundige Marije Berkel 
06 82010107 di. – do. – vr. 

Tandartsendienst spoedgevallen nacht/weekend 
tel: 070-3110305 

Dierenartsen weekenddienst spoedgevallen nacht/
weekend tel: 070-3110307 

Zebra Welzijn 
Zaanstraat 25 
tel: 070-8200184 
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Eindelijk dan het eerste nummer van de 
WIJkrant van 2020. Verbazingwekkend hoeveel 
er toch iedere keer over Rivierenbuurt en 
Spuikwartier te schrijven is. Zoveel actieve 
bewoners die bezig zijn met het vergroenen 
van de wijk, met de energietransitie, met 
verkeer en met de leefbaarheid. We hebben 
nu al weer plannen voor de volgende keer. 
Wat we alleen nog niet hebben is voldoende 
mensen om die verhalen te schrijven. We 
hebben een superleuke en actieve redactie maar 
twee of drie mensen erbij zou het nog leuker 
maken. Dus vind je het leuk om te schrijven 
of om te leren schrijven of om onderwerpen te 
bedenken voor de krant, meld je dan bij ons op 
redactiewijkkrant@brs-denhaag.nl. Je bent 
meer dan van harte welkom. 

Als redactielid leer je veel nieuwe mensen 
kennen en natuurlijk leer je je wijk kennen. 
In dit nummer verdiepte de redactie zich in 

de gevolgen van de ‘verkamering’ vooral in de 
Rivierenbuurt. Ook in deze editie interviews 
met Arie Niemeijer, Mels van Gool, de eerste 
mannelijke make over! Verder gingen we op 
bezoek bij de naaicursus die Christa Verra, van 
Zebra, in O3 organiseert. 

Als redactielid krijg je af en toe een glimp 
van hoe de wijk er straks mogelijk uitziet. Zo 
was ik bij de presentatie van ‘The Grace’ een 
project van twee woontorens straks op het 
Rijswijkseplein. Daarover meer in het volgende 
nummer. De volgende keer gaan we ook zien 
wat de bedoeling is van het verplaatsen van de 
prostitutie naar een driehoek bij de Lekstraat. 
Kortom je bent als redactielid van alle 
ontwikkelingen in je wijk op de hoogte.  

Namens de redactie:
Ricardo Buitinga

In deze krant
Redactieleden gezocht!!       3
Martin en Ronald, constante factoren van O3   4
Buurtpreventieteam zoekt vrijwilligers    5
Havenlicht         5
Make-over         7
Samen de wijk duurzaam maken?     8
Opzoomeren in de Rivierenbuurt     9
Gezelligheid bij de naaiclub      10
De huurdersorganisatie Haag Wonen     12
‘Tafeltjesavond’ werkgroepen Rivierenbuurt/Spuikwartier 13
Inbrekers gaan niet op reis.      15
Het vastgoed-verkamervirus      16
Arie Niemeijer vertelt over de hongerwinter    19
Kinderraad         20

Redactieleden gezocht!!
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Constante factoren van O3
Martin en Ronald 
Hetty Gijzen
 
Met hun veelzijdige werkervaring en flexibele opstelling opereren zij dagelijks als vliegende 
kiep op de achtergrond van alle hectiek in het mooie gebouw van O3, het middelpunt van de 
Rivierenbuurt: de beheerders Martin en Ronald. Zij vertellen trots en enthousiast over hun 
allround job.

Na een reeks ervaringen als stratenmaker, 
banketbakker en automonteur zijn Martin en 
Ronald terecht gekomen als beheerder bij het 
buurtwerk. Eerst in het Transvaalkwartier, 
waar het werk hen goed beviel. Nu zijn ze in 
dienst van Zebra Welzijn, een van de partners 
van O3. 

Martin vertelt enthousiast over hoe de Jan van 
Nassauschool, DAK kindercentra en Zebra hun 
krachten bundelden. Nu is O3 een mooie Brede 
Buurtschool geworden. Echt zoals men het toen 
voor ogen had. Alles onder één dak: onderwijs, 
cultuur, sport, welzijn en ontmoeting met 
dagelijks veel activiteiten voor iedere leeftijd. 

“Geen dag is hetzelfde”, vervolgt Ronald. “De 
kopieermachine doet het niet, de wc is verstopt, 
ik heb geen internet. Wij proberen zoveel 
mogelijk problemen zelf op te lossen. Maar als 
dan ook tegelijk het eten wordt gebracht voor 
het restaurant, kan het wel eens hectisch zijn. 
Maar dat maakt het werk ook uitdagend en 
spannend. We ondersteunen vrijwilligers en we 
helpen groepen, zoals een Irakese- en Turkse 

vereniging, de Portugese weekendschool 
en verschillende werkgroepen. We houden 
voorraden bij, testen het brandalarm en houden 
de logboeken bij. Ook zijn we ploegleiders bij 
een ontruiming.” 

Vroeger deden ze bijna alles zelf. Nu is het 
te veel geworden. Zo hebben ze een HACCP 
diploma gehaald voor de hygiëne en veiligheid 
van het voedsel voor het restaurant. Ze zijn 
Bedrijfs Hulpverleners (BHV-ers) en gaan hier 
regelmatig voor op herhaling. “Het is een 
voortdurend leren en dat maakt dit werk voor 
ons aantrekkelijk”. 

“Je kunt iets betekenen voor de vrijwilligers. Je 
ziet de mensen groeien in hun werkzaamheden 
en zelfvertrouwen. Je kunt de bezoekers naar 
het juiste loket sturen, daar worden we blij van. 
We hebben veel vrijheid in ons werk èn: we 
worden gewaardeerd. Ook zijn we trots op het 
gebouw. Het is zó mooi en dat proberen we zo te 
houden’, vertellen ze trots. 
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Buurtpreventieteam zoekt 
vrijwilligers
Wilt u ook meewerken aan een betere Rivierenbuurt? Zin om twee uurtjes per maand door 
de wijk te lopen? Laat het even weten, want we zoeken nieuwe mensen! Af en toe een uurtje 
lopen en we maken samen het verschil! 

Wie zijn wij?

In 2014 is het buurtpreventieteam 
Rivierenbuurt officieel gestart. We zijn een 
divers en enthousiast team met leden in de 
leeftijd tussen de 20 en 75 jaar. We willen 
bijdragen aan een mooiere, leukere en veiligere 
wijk. 

Wat doen we?

We lopen elke week door de wijk. De tijd waarop 
verschilt iedere week. Deelnemers lopen als 
hun agenda dat toelaat. We zijn flexibel en 
zitten niet vast aan dagen of tijdstippen. De 
politie en de gemeente weten wanneer we 
lopen.

Tijdens de rondes geven we meldingen 
door aan de gemeente, politie en soms de 
woningcorporatie. Dit kan gaan over grofvuil, 
kapot straatmeubilair, gebreken en over 
onveilige situaties op straat. Daarnaast 
geven we voorlichting en doen we aan 
bewustwording, bijvoorbeeld door het uitdelen 
van flyers. In 2019 hebben we bovendien een 
avond over inbraakpreventie georganiseerd.

Wat doen we niet?

We zijn geen handhavingsteam of verlengde 
van de politie. We letten dus alleen op 

veiligheid en netheid van de wijk, niet op fout 
parkeren enz. We zijn buurtbewoners die graag 
meewerken aan een schonere en veiligere wijk. 
We lopen daarom ook niet met vestjes, maar 
gewoon als burger/inwoner.

Iedereen - jong en oud - kan bijdragen aan 
een mooiere en veiligere Rivierenbuurt. Het 
begint al met het afval in de afvalbak gooien en 
hondenpoep opruimen. Maar zeker ook uw huis 
goed afsluiten, geen ramen open laten staan als 
u niet thuis bent. Ook hier geldt: voorkomen is 
beter dan genezen.

Als u regelmatig door de wijk loopt en als u iets 
raars opvalt, dan kan het nuttig zijn om dat te 
melden bij de politie, telefoonnummer 0900-
8844. 

Kennismaken, een keer uitproberen of 
aanmelden voor het buurtpreventieteam via:
bpt-rivierenbuurt@live.nl

Bij spoed altijd 112 bellen! 
Misdaad anoniem melden? Bel 0800-7000 of 
via meldmisdaadanoniem.nl 
Vermeldt dan niet uw eigen naam of 
telefoonnummer etc. 

Meelopen met het Buurtpreventieteam 
Rivierenbuurt? Mail bpt-rivierenbuurt@live.nl 

Een geloofscursus die bestaat uit tien interactieve bijeenkomsten, waarin je open kunt praten over 
de basis van het christelijke geloof. 
Het is gratis, gezellig en zonder gedoe. 
Datum: 6 mei t/m 8 juli 2020 op de woensdagavond  van 18:30 – 21:00 uur, inclusief  maaltijd. 
Georganiseerd door buurtkerk Havenlicht. 
Voor meer informatie  www.havenlicht.nl

Havenlicht
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BLESSURE

DEN HAAG

WWW.BLESSUREDENHAAG.COM

1

BOOMSLUITERSKADE 299
2511 VJ Den Haag

070-3839884

2

FYSIOTHERAPIE, MANUELE THERAPIE & TRAINING

BLESSURE@XS4ALL.NL

WESTVLIETWEG 55
2491 ED Den Haag

0620 135 738
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Mels is een Hollandse jongen van 33 jaar. 
Hij woont twee en een half jaar in de 
Rivierenbuurt. Hij is geboren in Amsterdam. 
Zijn vriendin, voor een kwart Surinaams, is 
zangeres. 

Wat vind je prettig aan de 
Rivierenbuurt?
De centrale ligging, de diversiteit, de 
meltingpot van culturen.

Wat vind je minder leuk aan de 
Rivierenbuurt?
Dat er tijdens de spits veel doorgaand verkeer 
is, waarbij auto’s soms erg snel rijden omdat ze 
snel van de snelweg afkomen. Dat leidt vaak tot 
chaos bij stoplichten en kruispunten zoals bij 
het Schenkviaduct.

Wat is je beroep?
Ik ben beeldend kunstenaar, mijn atelier is op 
de Noordwal: ‘MIAW’atelier. Schilderen, met 
name portretten heeft mijn voorkeur.

Heb je hobby’s?
Ja muziek maken.Ik speel gitaar, mijn vriendin 
accordeon. We spelen graag Franse chansons.

Wat is je lievelings gerecht?
Echte Italiaansepizza!

Gebruik je verzorgingsproducten?
Ja coco in m’n haar en een dagcreme vanwege 
mijn droge huid.

Wat is jouw kledingstijl?
Mijn zus koopt kleding voor mij. Ik hou van 
sneakerstyle en mooie wollen truien.

Wat vind je van de hedendaagse 
mode?
Ik hou me niet zo bezig met de mode trends, 
maar wel met het modebeeld op straat. 
Sommige invloeden uit de jaren 80 vind ik 
mooi: retro mode.

Hoe ziet jouw muziek keuze eruit?
Klassieke muziek zoals Bach,  Hip Hop van 
Tupac tot de NL Hip Hop

Wat is jouw lievelings TV 
programma?
Boer zoekt vrouw, en Heel Holland bakt, daar 
gaan we echt voor zitten.

Wat zou je anders doen als je 
president was van Nederland?
De bezuiniging op kunst en cultuur 
terugdraaien, omdat theatergroepen en andere 
kunstvormen zonder subsidie niet meer 
kunnen bestaan..

Make-over
Roberto Dresia, top visagist & Joop Gard Passchier, stylist
Zoals bekend doen wij elke uitgave van onze wijkkrant een ‘MAKE OVER’ met een bewoner 
uit  de Rivierenbuurt/Spuikwartier. Nu hebben we de MAKE OVER met MELS van 
GOOL……… En ja een MAN dit keer. Hoe leuk is dat, en….. met verbluffend resultaat!
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Energietransitie
Energietransitie komt onontkoombaar op 
ons af. Een ver-van- je-bed-show? Minder dan 
je wellicht denkt. Uiterlijk begin 2021 zal er 
ook voor onze wijk een energietransitieplan 
door de gemeente opgesteld zijn: voor het hele 
CID gebied en dús voor onze wijk. Dat wordt 
dan in de acht jaar daarna gerealiseerd. Een 
aantal buurtbewoners probeert vat te krijgen 
op het hele proces, na te gaan wat het allemaal 
betekent en zelf plannen te maken. 

Wat zijn de mogelijkheden? 

Individueel: Kijk eens in je eigen huis. Waar 
valt op te besparen? Direct kosten besparen op 
je energierekening! Richtlijn hierbij is: door 
warmteverlies en stroomverbruik te beperken, 
besparen we uiteindelijk het meest. 
Voorbeelden zijn:
1. Radiatorfolie of tochtstrips plaatsen: kost 

weinig, verhoogt het comfort, verlaagt de 
energiekosten.

2. Waterzijdig inregelen, kost wat meer, maar 
verlaagt energiekosten.

3. Isolatie van je huis, de meest ingrijpende en 
kostbaarste maatregel, terugverdiend in ca. 
tien jaar.

4. Zonnepanelen plaatsen, vergt flinke 
investering, terugverdiend in ca. zeven jaar.

Collectief: Zaken die alleen collectief tot 
gezamenlijk voordeel kunnen leiden en alleen 
collectief uitgezocht en uitgevoerd kunnen 
worden. Voorbeelden zijn o.a.:
1. een lagere temperatuur warmteleiding
2. een wijkcentrale als energieschakelstation
3. de gracht en of het riool gebruiken als 

warmtebron
4. collectief aanschaffen zonnepanelen, 

zonnecollectoren in combinatie met 
warmtepompen

Individuele aanpak

Energiemaatjes voor kleine maatregelen
In samenwerking met de Energiebank Den 
Haag richten wij ons voorlopig op wat je zelf 
kan doen: de kleine maatregelen. Om het 
makkelijker voor je te maken, kunnen onze 
energiemaatjes je daarbij helpen. Zij komen bij 
je thuis om te bespreken wat de mogelijkheden 
zijn. Ze kunnen je zelfs bij een deel van de 
uitvoering van je besparingsmaatregelen 
helpen.

Gratis energiebesparingspakket

Iedere bewoner die een advies aanvraagt, 
ontvangt tijdens een van de gesprekken 
gratis een op jouw situatie afgestemd 
besparingspakket. Zoals radiatorfolie, 
brievenbusborstel, ledlampen, etc. 
Wanneer je belangstelling hebt voor een 
gratis adviesgesprek met een energiemaatje, 
stuur dan een email, met je naam, adres en 
telefoonnummer, naar
info@energiebankdenhaag.nl of 
redactiewijkkrant@brs-denhaag.nl. 
Onderwerp: energieBesparingsadvies
Dan maken we een afspraak om bij je langs te 
komen.

Collectieve aanpak

Ook voor onze wijk zijn er meer mogelijkheden 
voor een voordeliger energieoplossing. Nu lijkt 
alleen collectieve aansluiting mogelijk op een 
hoge temperatuur warmteleiding (HTW) voor 
onze wijk. Een HTW die geleverd wordt door 
een monopolist met de bijbehorend hoogste 
kosten. 

Naast deze huidige (HTW) stadsverwarming 
is het beslist nuttig te bekijken of er 
alternatieve oplossingen zijn die per saldo de 
energierekening verder kunnen verlagen.
Voorbeelden van wat nader onderzocht zou 
kunnen worden, zijn o.a.

Samen de wijk duurzaam 
maken?
Peter Oosterling

Omdat we allemaal best wat aan het tegengaan van de klimaatverandering willen bijdragen, 
toch? Wat kun je doen?
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• Is een lagere temperatuur warmteleiding 
(LTW) haalbaar en willen we dat ook ?

• Is een wijkcentrale als energieschakelstation 
beter om toekomstbestendig, voordelig uit 
te zijn?

• Warmte/Koude Opslag faciliteit (WKO): is 
dat ook in onze wijk rendabel?

• De gracht gebruiken als warmtebron? 
(Aquathermie); waarom wel/niet?

• Is warmte uit rioolwater hier haalbaar?

Begin 2021 wordt voor onze wijk vastgelegd 
HOE we in de komende negen jaar van het gas 
af MOETEN! Belangrijk dus om de alternatieven 
nú te onderzoeken. Of laten we alle beslissingen 
gedwee over aan de gemeente?

Bent je nieuwsgierig of wil je hierover kennis 

verwerven? Of heb je al kennis en/of ervaring? 
Help je mee door enige tijd te steken in onze 
collectieve energiebelangen? 

Laat het ons weten via redactiewijkkrant@brs-
denhaag.nl .

Mocht je meer specifieke belangstelling hebben 
voor zonnepanelen, zonnecollectoren i.c.m. 
warmtepompen, etc., ook dan nodigen we je 
van harte uit om mogelijke ideeën hiervoor 
samen met andere wijkbewoners uit te werken.
Parallel hieraan zijn een aantal professionals 
bezig een Energie voor Energie project op te 
zetten om individuele energieopwekking voor 
iedereen mogelijk te maken. (Zie elders in de 
WIJkrant).

16 mei is het weer tijd voor 
Opzoomeren in de Rivierenbuurt
Hetty Gijzen

Na twee succesvolle plant- en opruimdagen in het afgelopen jaar, gaan we op zaterdag 16 mei 2020 
weer met z’n allen aan de slag in de Rivierenbuurt. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda. 
Tijdens het groenplatform was er veel enthousiasme voor het uitbreiden van geveltuinen in de 
wijk. Op verschillende plekken probeert men dat voor elkaar te krijgen en te faciliteren. Wilt u en 
willen uw buren dat ook? Laat het dan weten aan Gerrie de Wilde; gerriedewilde@solconmail.nl. 
We melden het dan gezamenlijk aan bij gemeente en Duurzaam Den Haag. 

Wilt u een ondergrondse afvalcontainer (orac) adopteren? Heel handig, dan krijgt u een sleutel en 
een paar handschoenen. U kunt dan zelf rommel die ernaast ligt in de orac gooien. 
https://www.denhaag.nl/nl/afval/huishoudelijk-afval/ondergrondse-container-adopteren.htm
Samen voor een schone en groene buurt!
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Riviervizier

Gezelligheid bij de naaiclub
Cora van der Veere

Sinds een jaar organiseert welzijnsorganisatie Zebra een naaicursus voor vrouwen in O3. 
Als ik er even langs ga, stelt Christa Verra van Zebra me aan de dames voor. Ze vertelt dat
zo tussen de vijf en vijftien vrouwen wekelijks bij elkaar komen om samen kleding te 
vermaken of een mooie nieuwe bloes of rok in elkaar te zetten. Maar, ik tref het niet. De 
de school heeft een studiedag en de meeste moeders zijn thuis met de kinderen. Toch zijn 
er vijf dames aanwezig, die druk met elkaar zitten te praten. “Suhaila is een grote hulp”, 
vertelt Christa. Zij kan heel goed patronen knippen en is zó handig met de naaimachine. 
Alle dames knikken instemmend. Vroeger, in Syrië, was zij verpleegkundige, maar ze voelt 
zich daar nu te oud voor. Nu heeft zij er veel plezier in om de andere dames te helpen met 
naaien. 
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Niet iedereen kruipt achter de naaimachine, 
sommigen breien liever. Saida Osmani 
Formoly is net weer begonnen aan een sjaal. De 
afgelopen tijd hebben de dames sjaals gebreid 
voor daklozen. Ook deze sjaal gaat, als hij af 
is, naar een dakloze. Saida Osmani Formoly 
komt uit Afghanistan. Zij is al sinds 1996 in 
Nederland. Al 15 jaar doet zij vrijwilligerswerk 
in de buurt, eerst bij de Boskant, waar ze in het 
kinderwerk zat, nu bij O3. 

Het is opvallend dat alle vrouwen zo actief 
zijn in het vrijwilligerswerk. Haidy Muringen 
bijvoorbeeld is assistent-kok bij het eethuisje 
voor ouderen in O3. Ook Asha Autar zit altijd 
vol ideeën, die ze opdoet bij haar andere 
activiteiten in de stad. 
Af en toe krijgt de vrouwengroep een middagje 
voorlichting, bijvoorbeeld van een huisarts 
of een diëtiste. De dames kunnen ook samen 
sporten als ze willen.

Als ik wegga zitten ze allemaal alweer over hun 
naaimachine gebogen. Nog gauw even wat in 
elkaar zetten voor het alweer tijd is. 

Christa vraagt me of ik wil vermelden dat lapjes 
stof of breigaren heel welkom zijn. 

De naaiclub iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 
uur in O3

Iedereen is welkom via Christa Verra 06-
39437774
c.verra@zebrawelzijn.nl
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Huurdersorganisatie Haag Wonen: 
een soort ‘vertaalbureau’.
Cora van der Veere

Ongeveer een jaar geleden heeft de Huurdersorganisatie Haag Wonen een nieuw 
onderkomen gehuurd aan het Spui. Reden om even te gaan praten met Inez Stapper, 
voorzitter van deze huurdersorganisatie.

Van de ruim 21.000 huurwoningen in Den 
Haag beheert Haag Wonen er circa 1.100 in 
onze wijk. 

De huurdersorganisatie is de koepel van 
bewonerscommissies. In de Rivierenbuurt zijn 
zeven bewonerscommissies actief. De belangen 
van huurders van Haag Wonen worden erin 
behartigd.

Zij vertegenwoordigen samen ruim 550 
huurders. Inez vertelt dat vergaderingen en 
besprekingen met de bewoners heel waardevol 
zijn. “We halen meningen op, zou je kunnen 
zeggen. We bespreken alles wat het ‘wonen’ 
aangaat. Van betaalbaarheid, overlast, 
binnenklimaat tot verduurzaming. We zijn 
géén dependance van Haag Wonen: daarvoor 
moet je niet bij een huurdersorganisatie zijn. 
We ondersteunen bewonerscommissies- en 
groepen, bespreken initiatieven van en met 
huurders in BewonersAdviesGroepen. Ook 
geven we informatie over woononderwerpen 
aan groepen huurders”.  

Inez vertelt dat ‘verduurzaming’ veel aandacht 
heeft. “We houden ons ook bezig met de vraag: 

wie gaat dat allemaal betalen? De rekening 
mag niet altijd bij de huurders terecht komen.” 
Veel woningen zijn nog onvoldoende geïsoleerd 
en moeten  ‘van het gas af’. Haag Wonen heeft 
een meerjarenplan opgesteld waarin o.a. het 
tempo van aanpak is vastgesteld. Daarnaast is 
afgesproken dat zo mogelijk in 2025 alle daken 
groen, of wit geschilderd of met zonnepanelen 
zijn uitgerust. 

Huurders van Haag Wonen worden van harte 
uitgenodigd om mee te praten en te denken. 
Dit kan door deelname aan, of het opzetten van 
een bewonerscommissie. Als u wilt deelnemen 
aan een thema- of informatiebijeenkomst over 
‘wonen’, kan dat ook.

Op de website www.hohw.org kunt u de data 
van deze bijeenkomsten vinden.
Voor informatie kunt u terecht bij: 
Huurdersorganisatie Haag Wonen, 
Spui 240
info@hohw.org of 
telefoonnummer: 070 – 3883848.
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 
09.00 tot 12.30 uur
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‘Tafeltjesavond’ werkgroepen 
Rivierenbuurt/Spuikwartier
Roel de Wilde

Vooraankondiging 

Woensdagavond 22 april vindt er een informele avond plaats in O3. Op deze avond 
presenteren verschillende werkgroepen uit de Rivierenbuurt zich. Zij willen jou als 
wijkbewoner vertellen over hun behaalde successen en toekomstplannen.

Actieve buurtbewoners van elke werkgroep 
vertellen over hun projecten. Behaalde 
resultaten en mogelijkheden staan centraal. 
Er is informatie beschikbaar over onder 
andere: vergroening, verkeer, het CID, de 
energietransitie en veiligheid.

Het is nu van belang dat bewoners van de 
Rivierenbuurt/Spuikwartier elkaar op zoeken. 
De wijk is aan het veranderen. De plannen van 
de gemeente, met het CID en dus de wijk, zijn 
ingrijpend.
Deze werkgroepen kunnen het verschil maken. 
Zij kunnen beinvloeden hoe de toekomst van de 
wijk eruit gaat zien! 

Zet deze datum vast in je agenda. Toon je 
belangstelling door te komen. Loop langs de  
verschillende tafels en ontdek hoe leuk het 
is met elkaar na te denken en invloed uit te 
oefenen op wat jij voor de wijk belangrijk vindt!

Wil je daar ook staan met je werkgroep? Geef 
dit door via roeldewilde@solconmail.nl, dan 
zorg ik voor een tafel met een naambordje.

Deze ‘tafeltjesavond’ vindt plaats in O3 tussen 
19:30 en 20:30 in de ontmoetingsruimte.
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Schenkkade 209, Den Haag    •    [070] 385 11 01    •    info@langezaal.nl    •    langezaal.nl    •    

Kies voor de nummer één NVM makelaar: 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! 

Woning Verkopen?
Woning Verhuren?

Op zoek naar een woning?

B o e d d h i s t i s c h 
C e n t r u m 
H a a g l a n d e n

Uilebomen 55  
2511 VP Den Haag  
06-8345 7920
info@bchaaglanden.nl   
www.bchaaglanden.nl

Activiteiten:

• cursus Leren Mediteren

• jaarcursus  
  Meditatie & Boeddhisme

•  vervolg- en 
verdiepings avonden

• ochtendmeditatie

• leesgroepen

• retraites

• stiltewandelingen

• incidentele activiteiten

Stadscentrum voor meditatie en boeddhisme. Introductie en  
verdieping gericht op de toepassing in het dagelijks leven.



15

Beveilig je huis ook tijdens de vakantie, 
inbrekers gaan niet op reis.
 
Gaat u binnenkort op vakantie? Vertel uw buren, familie of vrienden over uw 
vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te 
geven. Zo kan bijvoorbeeld de post weggehaald worden, de planten water gegeven worden 
of een (buiten)lampje aan doen.

Het is belangrijk om deuren altijd goed op slot 
te doen, ramen te sluiten en te zorgen voor 
verlichting in en rond een woning. Wanneer u 
ook weg gaat. Ook als u bijvoorbeeld maar vijf 
minuten van huis gaat om uw kind naar school/
de kinderopvang te brengen of te halen.
 
Goed hang- en sluitwerk

Naast deze tips blijft het natuurlijk belangrijk 
om te zorgen voor gecertificeerd hang- en 
sluitwerk op ramen en deuren. Een goed en 
degelijk slot voldoet aan het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW). U kunt hierover advies 
aanvragen bij een PKVW-bedrijf. Een lijst 
van deze bedrijven kunt u vinden op www.
politiekeurmerk.nl
 
Naast een goed slot en meer verlichting in en 
rond de woning zijn er diverse andere manieren 
om de kans op woninginbraak te verkleinen. 
Een aantal voorbeelden:
Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet, 

mobiel) uit het zicht.
Bewaar niet te veel contant geld in huis.
Wees bewust van wat u deelt op Social Media 
vooraf en gedurende uw vakantie.
Attendeer uw buren/mede-wijkbewoners op 
mogelijke inbraakgevoelige situaties.
Heeft u struiken rondom uw huis? Zorg ervoor 
dat deze laag zijn, zodat uw huis voor buren en 
voorbijgangers goed zichtbaar is.
 
Op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.
nl kunt u meer informatie vinden om de 
inbrekers zoveel mogelijk buiten de deur te 
houden.
 
Bel 112 bij verdachte situatie
Als er deuren of ramen openstaan, is de kans 
groter dat inbrekers hun slag kunnen slaan. 
Ziet u een verdachte situatie? Bel dan direct de 
politie via 112. Vraag ook de buren dit te doen 
als zij iets verdachts zien. Snel alarm slaan 
betekent een grotere kans om inbrekers te 
pakken.
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Het vastgoed-verkamervirus
Stel je onze wijk voor als een lichaam van vlees en bloed en stel onze gemeente eens voor 
als de zorginstantie die over dit lichaam moet waken. Verbeeld je dat het lichaam wordt 
aangevallen door een VIRUS: het Vastgoed-Verkamer-Virus. Het virus wil zich verspreiden. 
Je kunt dat het virus niet kwalijk nemen, dat is zijn aard.  Het vervelende is wel dat dit virus 
het lichaam ziek maakt.

Het lichaam protesteert, het verdedigt zich 
tegen het virus, maar dat lukt niet genoeg. 
Het roept de hulp in van de zorginstantie die 
beloofd heeft over het lichaam te waken. Wat 
doet de zorginstantie om dat virus te stoppen? 

Bewoners willen dat dit stopt

Deze metafoor werd door bewoners naar 
voren gebracht tijdens een bezwaarprocedure 
tegen een vergunning, verleend aan een 
kamerverhuurbedrijf . In de Rivierenbuurt 
worden steeds meer eengezinswoningen 
omgezet in een soort doorgangshuizen. Het lijkt 
niet te stoppen. De vastgoedhandelaar ziet kans 
om geld te maken en de gemeente faciliteert. 
Ook als hiervoor het bestemmingsplan 
gewijzigd moet worden of andere regel- en 
wetgeving moet worden geïnterpreteerd in 
het voordeel van de vergunningaanvrager. We 
zien het virus in verschillende stadia om zich 
heen grijpen in de Scheepmakersstraat, de 
Merwedestraat, de Lekstraat, de Weteringkade, 
de Mijdrechtstraat, de Pletterijkade en aan het 
Hillebrant Jacobsplein. 
Bewoners vinden dat dit moet stoppen!
Een politieke zaak en de vraag is of het 
stadsbestuur krachtig genoeg optreedt. 

Overlast

Het zal je maar overkomen. Je woont 
ergens prettig in een woonbuurt. 
Een projectontwikkelaar koopt een 
eengezinswoning naast je, of twee. Hij zet er 
één of meerdere etages op, verbouwt het pand 
en maakt er plaats voor zo’n 25 toeristen die 
voor een paar dagen een slaapplek zoeken. Die 
mensen gaan vakantie vieren en dat bezorgt 
jou een hoop overlast. Binnen mag niet gerookt 
worden. Dat doen ze dan in je portiek of voor 
je raam. Gevolg: sigaretten- en hasjwalm 
dringt je huiskamer binnen. Peuken laten ze 
achter op de stoep. ’s Avonds en ’s nachts heb 

je last van pratende, lachende en drinkende 
vakantiegangers voor je raam of achter op de 
balkons. Vuil wordt op straat achtergelaten. 
Vakantiegangers hebben een ander leefritme 
dan de meeste omwonenden. Rollende koffers, 
stationair draaiende auto’s, afval en lawaai zijn 
nog niet het enige. Bezorgscooters rijden af en 
aan. Het is een 24-uurs economie: structurele 
overlast. 

Schrijnend tekort aan betaalbare 
woningen

Je vraagt je af hoe dit beleid zich verhoudt 
tot onze overspannen woningmarkt. Hoe 
het kan dat de gemeente woningen onttrekt 
aan de woningmarkt nu starters, ouderen, 
studenten, gezinnen en jongeren schreeuwen 
om betaalbare huisvesting. De gemeente 
lijkt de belangen van de bewoners niet of 
onvoldoende mee te wegen. Bij het verlenen van 
vergunningen worden bewoners slecht of niet 
geïnformeerd laat staan geraadpleegd. 
Het virus verspreidt zich verder. Steeds 
meer huizen worden omgezet in dit soort 
doorgangshuizen. Op naar de 300 kamers! 

De gemeente kan het stoppen. Maar ze moet het 
wel willen. Bewoners vinden het in ieder geval 
een slechte ontwikkeling. Verkamering tast het 
leefmilieu aan. Sociale samenhang brokkelt af. 
Het is water naar de zee dragen. 

Klachten

Deze ellende komt steeds vaker voor. Ga 
dan klagen, zult u zeggen. Dat blijkt lastig. 
Vakantiegangers wisselen steeds. Je moet 
steeds opnieuw klagen. Anders dan bij 
studenten of expats, kun je met deze mensen 
geen band opbouwen. Tot overmaat van ramp 
wijzen Politie,  wijkagent, Omgevingsdienst 
Haaglanden, Haagse Pandbrigade en meldpunt 
Woonoverlast naar elkaar. Niemand doet 
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iets. Het vergt nogal wat tijd, energie en 
doorzettingsvermogen om er een melding door 
te krijgen.
Bezwaar aangetekend

Het is hotelgasten natuurlijk niet kwalijk 
te nemen dat ze vakantie vieren. Maar de 
gemeente geeft nu aan de lopende band 
vergunningen af om doorgangshuizen te 
vestigen. Zonder dat er één nieuwe woning 
is bijgebouwd heeft de Rivierenbuurt er de 
afgelopen vijf jaar ruim 700 nieuwe bewoners 
bij gekregen. Bewoners hebben gevraagd 
hieraan een eind te maken. Zonder resultaat: 
het college stelt economische belangen boven 
belangen van bewoners. Is het college vergeten 
dat wij op hen hebben gestemd bij de laatste 

gemeenteraadsverkiezingen?

Tip voor de gemeente

Wilt u uw eigen beleidsplan 2019-2020 op het 
gebied van bouwen, wonen en leefbaarheid 
waarmaken? Stop dan nu het Vastgoed-
Verkamer-Virus!

Tip voor bewoners 

Wilt u weten welke vergunningen worden 
aangevraagd of welke activiteiten er 
plaatsvinden? Abonneer u gratis en u krijgt per 
email info toegezonden. 
Ga naar Overheid.nl, klik op Berichten over uw 
buurt, vul uw postcode in, meldt u aan. 

Illustratie: Babette Wagenvoort
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Onze locaties:
• Boomsluiterskade 299 

2511 VJ Den Haag
• Stationsweg 35  

2515 BH Den Haag

dedoc.nl

Bereikbaar op werkdagen 
08.00 - 17.00 uur

Telefonisch spreekuur 
11.00 - 12.00 uur

070-382 47 77

Huisartsen met hart voor de buurt 

Via ons digitaal patiëntenportaal kunt u 24 uur per dag afspraken maken en 
herhaalmedicatie aanvragen. (Ook via de app)

Apotheek de Volharding, uw apotheek in de wijk

Apotheek De Volharding Boomsluiterskade 299, 2511VJ ‘s-Gravenhage 070-3153636
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75 jaar vrijheid
Arie Niemeijer vertelt over de 
hongerwinter
Cora van der Veere

U zult wel denken: alweer een verhaal over ‘die Rooie’. Toch vinden we dat de 
herinneringen van Arie Niemeijer aan de hongerwinter niet mogen ontbreken in het jaar 
dat we 75 jaar vrijheid vieren.

Arie was zes jaar in 1940. Hij woonde met 
ouders, zes broers en zusjes in de Maasstraat. 
´Er was op den duur niks meer te eten ,́ vertelt 
hij. ´Soms stonden we twee en half uur in 
de rij voor een pannetje bloembollensoep bij 
de gaarkeuken in de Gouwestraat .́ Het was 
koud: ‘M’n schoenen hadden meer gaten dat 
zool. Toen er ook geen klompen meer waren, 
kregen we t́ripjes :́ stukjes hout met een ijzeren 
bandje’. 

De kinderen trokken er op uit om steenkolen 
en aardappelen te bemachtigen. Eerst gingen 
ze bruine zakjes stelen bij de Postcheque- en 
Girodienst om de kolen in te doen. Bij de 
kolenopslag stond altijd een Duitse bewaker. 
Ze kenden hem, hij had zelf vier kinderen. ‘Als 
ik begin te schelden moeten jullie wegwezen’, 
zei hij, ‘dan komt de SD eraan’. Soms vonden ze 
sintels die nog heet waren: ‘die brandden door 
je zakje heen .́ 

Bij het Trekvlietplein lagen rijnaken met 
aardappelen. Waren er geen Duitsers met 

bouviers in zicht dan riep de schipper hen. Als 
we ontdekt werden, renden we de weilanden in 
en maakten een lange neus. ‘Soms schoten ze 
over onze hoofden heen’.

In de hongerwinter ging vader Niemeijer naar 
de Binckhorst om gras af te snijden: dat ging als 
spinazie door de aardappelen. 

De laatste maanden van de oorlog mochten 
kinderen één keer per maand naar het 
Diaconessenziekenhuis Bronovo voor warm 
eten. Arie: ‘In de keuken kreeg je eerst warme 
melk. Ga maar lekker tegen de verwarming 
aan zitten zeiden de zusters. Ze hadden van 
die mooie gesteven kappies op. Ga nou maar 
aan tafel zitten. Dan kregen we erwtensoep, 
andijvie of peen en ui. Twee uur waren we daar. 
Ik heb nog wat zeiden ze en dan kregen we een 
mutsje of een wollen das mee. Dan kreeg je een 
aai over je bol en tot de volgende keer .́  Arie en 
ik zijn het er over eens: mooie herinneringen, 
maar dat nooit meer!
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Kinderraad stelt vast; veel steun 
voor schommels op het plein!
Uit de enquête die de kinderraad heeft gehouden over het plein kwam naar voren, dat er 
veel leuke dingen te doen zijn. Klimmen, draaien, voetbal, basketbal en vrij spelen Maar 
er is ook een groot stuk gras, waar niks staat. Het gras ziet er niet mooi uit. Dus wij vinden 
dat dit de perfecte plek voor de schommels is! En alle kinderen die wij gesproken hebben, 
vinden dat ook!


