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Verkiezingen
in coronatijd
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Ouderen krijgen
coronavaccin
4
De eerste auto’s rijden door de Victory Boogie Woogietunnel tijdens de feestelijke opening op 5 februari. Twintig gelukkige prijswinnaars die de puzzel in de virtuele
jurriaan brobbel
open dag oplosten, mochten mee als passagiers. Zodra het winterse weer het toelaat gaat de weg open voor verkeer.

Rotterdamsebaan klaar
Tramlijn 1
bijna klaar
5

De Rotterdamsebaan is 4 kilo
meter lang en loopt van het knoop
punt Ypenburg met een tunnel (de

Victory Boogie Woogietunnel)
onderVoorburg door en komt uit
op de Binckhorstlaan. Daar sluit de
weg bij de Mercuriusweg aan op de
Centrumring. Vanuit Rĳswĳk of
Ypenburg rĳdt u de Rotterdamse
baan op via de Laan van Hoornwĳck.
Met de Rotterdamsebaan zijn de
wegen rond Den Haag uitgebreid
en is er meer ruimte voor verkeer.

Lockdown verlengd
tot en met 2 maart

Help mee om overlast
gladheid te verminderen

■ Nederland blijft tenminste tot
2 maart in lockdown. Wel zijn
sinds 8 februari de basisscholen en
de kinderopvang weer open. Ook is
het sinds 10 februari mogelijk om
producten te bestellen en af te
halen bij niet-essentiële winkels.
De avondklok is verlengd tot en
met 2 maart. Alle coronaregels
staan op www.rijksoverheid.nl/
coronavirus.

■ ■ In de winterperiode staat
de gemeente dag en nacht klaar
om gladheid te voorkomen.
De gemeente bestrijdt gladheid
op een vastgesteld netwerk van
wegen en fietspaden. U kunt
helpen om de overlast door
gladheid te verminderen.
Zo kunnen inwoners en bedrijven
gratis kleine hoeveelheden
strooizout afhalen bij de
drie Haagse afvalbrengstations,
de stadsboerderijen en de
stadsdeelkantoren. Neem hiervoor

Na vijf jaar bouwen heeft
Den Haag er een belangrijke
nieuwe toegangsweg bij:
de Rotterdamsebaan, die de
snelwegen A4/A13 en de
Centrumringmet elkaar verbindt.
■■
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Meer informatie?
rijksoverheid.nl/coronavirus

Hierdoor verdeelt het verkeer van
en naar de snelwegen zich beter en
wordt de druk op de Utrechtsebaan
minder. De nieuwe route biedt
vooral voor verkeer van of naar
Rotterdam, Delft en Ypenburg een
oplossing.
Op
de
website
van
de
Rotterdamse
baan kunt u terug
kijken naar de feestelijke opening

en kunt u video’s bekijkenover de
bouw van de Rotter
damsebaan.
Haagse archeologen vertellen over
hun favoriete vondsten. En jonge
Haagse en Rotter
damse kunste
naars laten hun interpretatie zien
van de boogiewoogie.
Meer informatie?
rotterdamsebaan.denhaag.nl

DenHaag.nl
uitgelicht

zelf een stevige tas of emmer mee.
Bij de afvalbrengstations en de
stadsdeelkantoren staan bakken
strooizout buiten. Bij de stads
boerderijen kunt u strooizout
afhalen als u van tevoren belt dat u
langs komt. De gemeente kan
helaas niet ingaan op individuele
strooiverzoeken.

Meer informatie?
denhaag.nl/gladheid

Actuele informatie
over het coronavirus in
Den Haag?
Kijk op denhaag.nl/corona.
Sneeuw of ijzel?
Inwoners kunnen
gratis strooizout afhalen.
Kijk voor locaties en strooiroutes op denhaag.nl/
gladheid.
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Tweede Kamerverkiezingen Extra maatregelen voor veilig stemmen in coronatijd

Iedere kiezer een eigen potlood
Ruim 355.000 Hagenaars hebben
het recht hun stem uit te
brengen voor de Tweede
Kamerverkiezingen. Dit vergt
altijd al een enorme organisatie,
maar door corona nog eens extra.
Geen rijdende ‘stemtram’ deze
keer. Wel poststemmen voor
70-plussers en stembureaus
in tenten.

I

n het dagelijks leven is Rames Draak
(36) horecaondernemer, maar op 15,
16 en 17 maart is hij voorzitter van een
stembureau. Die rol had hij al eens
eerder bij de Europese Verkiezingen
in 2019. ‘Het is mooi om als burger bij te
dragen aan eerlijke verkiezingen die
volgensde regels verlopen. Iedereen heeft
in dit land een gelijke stem. Van de
advocaa
t in pak tot de huisschilder in
overall, allemaal komen ze langs bij het
stembureau. Dit is echt het feest van de
democratie.’
Ramses en zijn ruim 5.500 collega’s
moeten buiten de verkiezingsregels ook
nog toezien op de coronaregels. ‘Daar
voor hebben we een extra lid aan
de stembureaustoegevoegd,’ vertelt
GerjanWilkens,
unit
manager
Verkiezingenbij de gemeente Den Haag.
‘Een vierde lid dat oplet of kiezers een
mondkapje dragen, bij binnenkomst hun
handen ontsmetten en uiteraard afstand
houden. Verder is er een maximum aan
het aantal personen dat binnen mag zijn.
Ook krijgt elke kiezer een eigen potlood
om mee te stemmen. Dat mag als
souvenirmee naar huis. Zo maken we het
risico op besmetting minimaal.’

De stembureaus zijn aangepast aan de coronaregels.

Verkiezingskrant
Uiterlijk 3 maart ontvangen
Haagse kiezers hun stempas en de
70-plussers hun stempluspas.
De laatste groep krijgt uiterlijk
11 maart het briefstembiljet met
retourenveloppe. Begin maart
verspreidt de gemeente huis-aanhuis een verkiezingskrant met een
overzicht van de stembureaus en
andere praktische informatie over
hoe en waar te stemmen in
Den Haag.
Op www.denhaag.nl/verkiezingen
is actuele informatie te vinden over
onder meer de verkiezingen.
Voor landelijke informatie:
www.elkestemtelt.nl.

Stemmen per post
Om de drukte op 17 maart te verminderen,
zijn 48 van de in totaal 273 stembureaus

Contact met de gemeente

E-mail: www.denhaag.nl/contact
Telefoon: 14070 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur)
Chatten: www.denhaag.nl/contact
(zelfde tijden als telefoon)
Balie: Den Haag Informatie ©entrum in Atrium stadhuis
(maandag t/m vrijdag 8.30 tot 16.30 uur)
Post: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag
Sociale media: twitter.com/gemeentedenhaag,
facebook.com/gemeenteDH,
instagram.com/gemeentedenhaag
Gemeenteberichten: Officiële publicaties van de
gemeente vindt u op www.overuwbuurt.overheid.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/verkiezingen

gemeente den haag

ook al op 15 en 16 maart open. Verder
kunnen 55.000 Hagenaars boven de
70 jaar per post stemmen. Zij ontvangen
een stempluspas en hebben de keuze om
per brief te stemmen, op een stembureau
of door iemand een volmacht te geven.
Het aantal machtigingen per kiezer is
eenmalig uitgebreid van twee naar drie.

Tot de allerlaatste stem
‘De kiezers zijn onze gasten,’ vindt
RamsesDraak. ‘We zijn streng op de
regels, maar voor de rest gaat het heel
ontspannen. Mijn ervaring is dat de tijd
voorbij vliegt. De een wil een praatje
maken, een ander heeft grote haast en
een derde moet helaas terug naar huis
om een legitimatie op te halen. Het meest
voorkomende probleem is een vergeten
of verlopen legitimatie. Als de stem
bureaus sluiten, begint het tellen. Dat

Stadsdeelkantoren

Centrum/Stadhuis, Spui 70, 2511 BT Den Haag
Escamp, Leyweg 813, 2545 HA Den Haag
Haagse Hout, Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag
Laak, Slachthuisplein 25, 2521 EC Den Haag
Leidschenveen-Ypenburg, Brigantijnlaan 303,
2496 ZT Den Haag
Loosduinen, Kleine Keizer 10, 2553 CV Den Haag
Scheveningen, Scheveningseweg 303,
2584 AA Den Haag
Segbroek, Fahrenheitstraat 190, 2561 EH Den Haag
Openingstijden: www.denhaag.nl/stadsdeelkantoren
Telefoon: 14070

duurt uren en gebeurt met grote precisie.
Tot op de allerlaatste stem moet het
kloppen.’

Historische verkiezingen
Ludieke stembureaus zoals een ‘stem
tram’ zijn er deze verkiezingen niet bij.
Gerjan Wilkes: ‘We hebben het liefst dat
mensen zoveel mogelijk dichtbij huis
stemmen en op rustige momenten. Dan
kan alles soepel en veilig verlopen. Hoe
dan ook worden dit historische
verkiezingen. Een reden te meer om je
stem te gaan uitbrengen.’
De Tweede Kamer kan alsnog besluiten de
verkiezingen uit te stellen als het aantal
coronabesmettingen de komende weken
zeer sterk oploopt.

Colofon

De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 17 maart
Uitgave: Gemeente Den Haag, Spui 70,
Postbus 12600, 2500 DL Den Haag
telefoon (070) 353 26 30
E-mail: stadskrant@denhaag.nl
Eindredactie: Corinne Leopold
Met bijdragen van: Hans Oerlemans
Klachten bezorging: www.denhaag.nl/stadskrant
Productie: Gemeente Den Haag, IDC
Reacties: Mail uw reactie naar stadskrant@denhaag.nl
of bel (070) 353 26 30
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Plan voor minder doorgaand
autoverkeer Centrum-Noord
Doorgaand verkeer wordt waar
mogelijk geweerd in CentrumNoord. De bedoeling is het verkeer
zoveel mogelijk buitenom te
leiden via de Teldersweg, Koningskade en Raamweg of via de
Vaillantlaan en Neherkade
richting de Rotterdamsebaan.
30 km wordt de norm en op
sommige plekken wordt
eenrichtingsverkeer ingesteld.
■ ■ Dat staat in een plan van
bewoners, ondernemers en belan
genorganisaties, waarmee het
collegeheeft ingestemd. Minder
doorgaand autoverkeer, moet
zorgenvoor betere luchtkwaliteit,
verkeersveiligheid, bereikbaarheid
en leefbaarheid. De gemeenteraad
vergadert binnenkort over het plan.
In Centrum-Noord rijdt normaal
veel doorgaand autoverkeer. Dat
zorgt voor problemen met drukte
en de luchtkwaliteit. Bewoners,
onder
nemers en belangenorgani
saties hebben samen nagedacht

hoe ze de leefbaarheid zouden
kunnenverbeteren, door maat
regelen die zorgen voor minder
verkeer in en door hun buurt.
De belangrijkste maatregelen
zijn bedoeld om doorgaand auto
verkeer om het gebied heen te
leiden. Op de route Koningskade en
Raamweg worden de verkeers
lichten zo afgesteld dat het auto
verkeer hier beter doorrijdt. Ook
vanaf de westzijde van het gebied
worden maatregelen voorgesteld
om doorgaand verkeer te vermin
deren. Centrum-Noord wordt zo
veel mogelijk een 30 km/uur-zone.
Er komt een proef van maximaal
een half jaar met eenrichtings
verkeer. Dit is op de route
Scheveningseveer en Mauritskade
bij het gedeelte (200 meter) tussen
het Noordeinde en de Parkstraat.
Een mogelijkheid is om ook een
linksafverbod vanuit de Pieter
straat richting de Torenstraat in te
stellen. Een alternatief is het om
draaien van de rijrichting in het

Jeugdombudsman

Hulphond aan het lijntje

R

noordelijke deel van de Prinsestraat.
Tegelijk zijn dan maatregelen nodig
op de Laan van Meerdervoort-Java
straat en de Carnegie
laan-Burg.
Patijnlaan, om te voorkomen dat
doorgaand autoverkeer een ‘as’
verderop gaat rijden.
Wethouder Robert van Asten,
Mobiliteit: ‘Al jarenlang staan de
straten zoals de Javastraat en de
Mauritskade bekend om de groot
ste luchtvervuiling. Dit komt door
de duizenden auto’s die hier
dagelijksdwars door de woonwijk
rijden. Met dit maatregelenpakket
neemt het doorgaand autoverkeer
in Centrum-Noord met 15% per
dag af. In de ochtendspits naar
verwachtingmet maar liefst 25%.
Door minder verkeer wordt de lucht
schoner, het wordt verkeersveiliger,
er komt meer ruimte voor groen en
we kunnen ruim baan geven aan
de fiets.’

uim een jaar moest de 17-jarige Mathilde wachten op
antwoord van de gemeente op haar hulpvraag. Veel tijd
ging verloren met overleg, doorverwijzen en juridische
procedures. Mathilde lijdt al jaren aan ernstige angsten.
Het belemmert haar in alles. Ze durft niet alleen de straat op,
maar ook niet alleen te slapen. Mathilde en haar ouders
hebben hun laatste hoop gevestigd op een getrainde hulp
hond. Het vertrouwde gezelschap van een hond kan haar
misschien over de ergste angsten heen helpen.
Moeder doet een aanvraag bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor
‘zorg in natura’. Na vijf maanden komt de
afwijzing met de simpele motivatie dat
een hulphond niet onder de jeugdhulp
valt. Geadviseerd wordt een beroep te
doen op de zorgverzekering. Maar dat
blijkt al snel kansloos. Dan schuift CJG het
dossier door naar het Wmo-loket van de
gemeente.
Weer drie maanden verder krijgt
moeder van de Wmo-consulent aan
vullende vragen. Aan welk type hond
denkt ze? Wat zijn precies de doelen?
Het voert te ver om hier alle vervolg
stappen en zijpaden in deze zaak te
schetsen. Maar pas na ruim een jaar komt eindelijk de
negatieve beschikking: een hulphond draagt volgens de
gemeente niet bij aan de zelfredzaamheid en participatie
van Mathilde.
De jeugdombudsman heeft een rapport over de zaak
uitgebracht met harde conclusies: ‘Vanaf de start is niet goed
geluisterd naar de problemen en behoeften van Mathilde en
haar ouders.’ En ook: ‘Niet het belang van het kind, maar de
regels waren de eerste overweging van de gemeente.’
De centralevraag had moeten zijn: Wat is er met jou aan de
hand en hoe kunnen we je helpen dat op te lossen? Nu ging een
vol jaar voorbij zonder dat de jongere er iets mee is opgeschoten.
Het rapport met aanbevelingen - Kan ik een hulphond krijgen?
- is te vinden op jeugdombudsman.denhaag.nl.

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid

Haagse handhavers krijgen bodycam
170 Haagse handhavers krijgen
een bodycam. Deze kleine draag
bare camera op het uniform moet
ervoor zorgen dat handhavers
veiliger hun werk kunnen doen.
De bodycam wordt alleen
aangezetin dreigende situaties
voor de handhaver zelf. Mensen op
straat worden dus niet zomaar
opgenomen
. Na een proef met
body
cams vorig jaar besloot het
college dat alle Haagse handhavers
■■

een bodycam krijgen. Het dragen
van een bodycam vergroothet
veilig
heidsgevoel van een hand
haver en kan agressie en gewelds
incidentenverminderen. Bij drei
gende situaties wordt na twee
waarschuwingen de camera in
geschakeld. Een waarschuwing kan
ervoor zorgen dat iemand zich rus
tiger gaat gedragen. Blijft iemand
agressief, dan zorgen de beelden
voor bewijslast bij een aangifte.
Er zijn verschillende maatregelen

om de privacy te waarborgen. De
beelden zijn versleuteld op
geslagen en kunnen niet ter plekke
bekeken of gewist worden. Een
beperktaantal medewerkers heeft
toegang tot de opgeslagen beelden
die op een beveiligde server staan.
Opnames worden automatisch na
28 dagen gewist, tenzij ze nodig
zijn voor een aangifte.

gemeentearchiefdenhaag.nl

burgers over de gemeente Den Haag en de Jeugdzorg.
Contact: Sint Jacobstraat 125, 2512 AN Den Haag
Telefoon: (070) 752 82 00
Website: ombudsman.denhaag.nl, jeugdombudsman.denhaag.nl
Telefonisch spreekuur: woensdag 13.00 tot 15.00 uur.
Maak hiervoor vooraf een afspraak via ombudsman@denhaag.nl

denhaag.nl/veilig

of via (070) 752 82 00.

■

Meer informatie?

jeugdombudsman, mevrouw Nass behandelen klachten van

Meer informatie?

Sinti en Roma
in Den Haag
Het Haags Gemeentearchief
heeft de geschiedenis van de
Sinti en Roma in Den Haag
vastgelegd. De publicatie
“Sinti en Roma in Den Haag.
Voor, tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog (1900 - 1970)”
is geschreven door onderzoeker
Peter Jorna in opdracht van het
Haags Gemeentearchief.

De gemeentelijke ombudsman, mevrouw Stehouwer en de

Wijkbibliotheek
voor Bouwlust

Hulp voor Haagse
woningmarkt

De nieuwe wijkbibliotheek in
Bouwlust is klaar. Vanwege de
lockdown is de dienstverlening
nog beperkt. Net als in andere
vestigingen kunnen leden hier
alleen terecht voor de boeken
afhaalservice. Bibliotheek Bouwlust moet dé ontmoetingsplek
worden voor de mensen uit de
wijk die graag lezen en leren.

■ Woningcorporatie Mooiland,
actief in Noordoost-Brabant, gaat
de komende jaren investeren in de
Haagse woningbouw. Mooiland
gaat financiële ondersteuning
bieden bij nieuwbouw- en
renovatieprojecten van Haagse
corporaties, waaronder Vestia.
Zo kunnen er sneller nieuwe
sociale woningen gebouwd
worden.

■

Koolmees wint vogeltelling en teller Tom wint fotowedstrijd
De koolmees is weer de meest getelde vogel van Den Haag tijdens de
Nationale Tuinvogeltelling 2021. Winnaar van de bijbehorende fotowedstrijd
was teller Tom uit Moerwijk met een foto van een roodborstje. Plek twee en
drie waren voor Bas uit Mariahoeve (pimpelmees) en Judith uit Laak
tom uit moerwijk
(stadsreiger). Meer informatie op www.hethaagsegroen.nl.

Meer informatie?

Meer informatie?

biliotheekdenhaag.nl

denhaag.nl/pers
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Hoge opkomst bij coronavaccinaties
Oplichters

In het vroegere Haga
Ziekenhuis aan de Sportlaan
is een tweede priklocatie
geopend voor corona
vaccinaties. Hier kunnen tot
circa 1.000 personen per dag
terecht. Nu ligt dat nog
lager. Als er meer vaccins
zijn voert GGD Haaglanden
het tempo op en worden
nieuwe priklocaties
geopend.

D

agelijks krijgen honder
den Haagse ouderen een
uitnodiging om een
afspraakte maken voor
hun eerste coronaprik. Daar wordt
goed gehoor aan gegeven. De
opkomstligt hoger dan bij andere
campagnes zoals de jaarlijkse griep
prik. Ouderen die voldoende mobiel
zijn, gaan zelf naar de priklocaties
bij het ADO-stadion en het vroegere
HagaZiekenhuis. De huisarts gaat

Dagelijks krijgen honderden Haagse ouderen hun eerste coronaprik.

thuiswonende ouderen vaccineren
die niet zelf kunnen komen.
De volgorde van de uitnodigingen
wordt bepaald door de leeftijd: te
beginnen met de oudste generaties.
Eerst de mensen boven de 85 jaar
en daarna boven de 80 jaar.
Ook de 13.000 zorgmedewerkers
in de Haagse regio kwamen
in januari bijna allemaal langs voor

Mariska Keijzer: ’De locaties zijn goed toegankelijk.’

sander foederer

sander foederer

de eerste prik. In februari krijgen zij
hun tweede en laatste vaccinatie.
De campagne verloopt soepel,
maar het tempo kan nog flink om
hoog als grotere aantallen vaccins
worden geleverd. De rijksoverheid
bepaaltwelke groepen er wanneer
aan de beurt komen.
Ook al is het vaccineren begon
nen, besmettingen voorkomen is

Koos van Beuzekom: ‘De sfeer was ontspannen.’

nog steeds erg belangrijk. Net als
testen bij milde klachten zoals
hoesten, verkoudheid en/of koorts.
Daarmee voorkom je dat anderen
besmet raken. Testen kan gratis en
snel. Je kunt meestal binnen 24 uur
terecht én hoort de uitslag binnen
24 uur. Verspreid over stad en regio
zijn er tien testlocaties. Bel naar
0800 - 1202 of kijk op coronatest.nl.

sander foederer

Oplichters hebben zich
uitgegeven voor GGD-medewerkers. Ze bellen op om een
afspraak te maken voor het
vaccineren thuis. Daarvoor
moet eerst geld worden
overgemaakt. Ga daar niet op
in. De GGD neemt nooit
contact op over vaccineren en
komt hiervoor niet bij mensen
thuis. Coronavaccinaties zijn
gratis.
Het RIVM verstuurt per post
de uitnodiging voor een
vaccinatie. 90-plussers krijgen
een uitnodigingsbrief van hun
huisarts. Als je door
onbekendentelefonisch of via
email wordt benaderd over
een vaccinatie, dan klopt dat
niet. Bij twijfel, bel de GGD
(088 355 01 00).
Meer informatie?
ggdhaaglanden.nl/
coronavaccinatie

Najla van Veen-Mrizakhyl: ‘Ik kon niet aan de kant blijven staan.’
gertjan van ginkel

Aan alles gedacht

‘D

eze vaccinatie
campagne
organiseren is
een stuk ingewikkelder dan
eerdere campagnes. Door de
coronaregels hebben we veel
ruimte nodig. Bezoekers
moeten anderhalve meter
afstand van elkaar kunnen
houden. Verder blijven ze na
de prik nog vijftien minuten
binnen uit voorzorg voor
bijwerkingen. Naast de
incheckbalie is er ook nog
een balie voor het afhalen
van het vaccinatiebewijs.
Hostesses ontvangen de
bezoekers bij de ingang. Wie
zich onzeker voelt of minder

Opgelucht na prik
goed ter been is, kan gerust
een begeleider meevragen.
De locaties zijn goed
toegankelijk met een
rolstoel of een rollator.
We hebben bij de ingang
ook rolstoelen beschikbaar.
Aan alles is gedacht. Als je
mooi op tijd komt en een
identiteitsbewijs, de
afspraakbevestiging en een
ingevulde gezondheids
verklaring bij je hebt, dan
wijst alles zich vanzelf.’
Mariska Keijzer
Coördinator inrichting
vaccinatielocaties GGD
Haaglanden

‘I

k ben mobiel genoeg
om op eigen gelegen
heid bij de vaccinatie
locatie naast het ADOstadion te komen. Maar
voor de zekerheid heb ik
toch maar mijn zoon mee
gevraagd. Op een zaterdag
avond zijn we gegaan. Het
is prima verlopen. Letterlijk
geen centje pijn. Ik was
verbaasd wat er allemaal
komt kijken om zo’n prikje
te zetten. Vooral door de
administratie eromheen.
We werden keurig
ontvangen, kregen heldere
instructies en de sfeer was
ontspannen.

Door corona terug in de zorg
Het voelt fijn gevaccineerd
te zijn. Opgelucht, meer
beschermden met meer
vertrouwen dat het
allemaal goed komt.
Dat alleen al is veel waard.
Ik heb geen moment
getwijfeld. We willentoch
allemaal dat deze toestand
eindigt en dat we weer
gewoon bij elkaarop
bezoek kunnen. Daar komt
al maanden niks meer van.’
Koos van Beuzekom (90)
Oud gemeentesecretaris
van Den Haag (1982 - 1991)

‘V

ijf jaar geleden
ben ik gestopt
met direct zorg
verlenen en ben richting
beleid en strategie gegaan.
In deze noodsituatie kon ik
niet aan de kant blijven
staan. Ik heb me gemeld als
IC-verpleegkundige/
zorgreservist. In de zorg
wordt al een jaar ongeloof
lijk hard gewerkt. Verpleeg
kundigen houden het vol
omdat ze werkelijk iets
kunnen betekenen voor
doodzieke mensen.
Als je van dichtbij ziet wat
dit virus aanricht, dan besef
je hoe geweldig het is dat er

vaccins zijn. Zelf heb ik mijn
tweede prik gehad. Ik voel
me goed beschermd en kan
hopelijk het virus niet meer
doorgeven. Ondertussen
ben ik weer helemaal
gegrepen door dit onwijs
mooie en betekenisvolle
beroep. Ook na de pande
mie wil ik een dag per week
op de IC blijvenwerken.’
Najla van Veen-Mirzakhyl
IC verpleegkundige/
Zorgreservist bij HMC
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Den Haag groeit. De gemeente wil de stad leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig houden voor bewoners,
ondernemers en bezoekers. We maken meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Ook tijdens
bouw en herinrichting moet de stad bereikbaar zijn. Werkzaamheden stemmen we dus zo goed mogelijk op elkaar af.

Werk in uitvoering

Werk tramspoor lijn 1 bijna klaar

S

inds augustus 2020
werkt de gemeente in
de Alexanderstraat in
het centrum en in
Scheveningenvanaf de
Prins Willemstraat tot en met de
Gevers Deynootweg aan het
vernieuwenvan het tramspoor en
de haltes van lijn 1. Het spoor en de
haltes worden gereedgemaakt
voor de nieuwe lagevloertrams. Dit
gebeurtin delen.
Gelijktijdig zijn er ook andere
werkzaam
heden uitgevoerd. In
Scheveningen is gewerkt aan het
vernieuwen van de riolering en
kabelsen leidingen en in het
centrumwerd ook de Willemspark
brug volledig vernieuwd. De brug
maakt onderdeel uit van een
beschermdstadsgezicht. Daarom
zijn van de oude brug de herken
bare onderdelen van natuursteen
opnieuw gebruikt.
Alle werkzaamheden aan het
spoor en de haltes zijn bijna klaar.
De halteshebben nieuwe digitale
bordenmet vertrektijden gekre
gen. Ook zijn de perrons breder en
toegankelijk gemaakt voor mensen
in een rolstoel of scootmobiel.
In de Alexanderstraat en om

geving zijn alle werkzaamheden zo
goed als afgerond, waardoor de
straten binnenkort weer opengaan
voor alle weggebruikers. In Scheve
ningen duurt het werk nog tot
half mei. Hier zijn de nutsbedrijven
nog bezigmet de kabels en
leidingen
. Daarna worden de
stoepenen de parkeervakken af
gemaakt. Bestemmingsverkeer kan
de komende tijd weer gedeeltelijk
gebruikmaken van de weg. Door
gaand verkeer zal nog iets langer
geduld moeten hebben.
Voordat de tram over de ver
nieuwde sporen weer zijn normale
route kan rijden, test en controleert
HTM de sporen en worden er test
ritten uitgevoerd. Vanwege het
winterse weer kunnen alleen de
laatste afrondende werkzaam
heden en de testritten niet worden
uitgevoerd. Hierdoor zal tram 1
laterdan gepland weer naar
Scheveningengaan rijden. Op dit
moment is de nieuwe planning nog
niet bekend. Binnenkort volgt er
meer informatie via de website en
social media.
Meer informatie?
denhaag.nl/lijn1

Werk in uitvoering

Actueel

O

De Utrechtsebaan is dicht
wegens werkzaamheden in
de weekenden van 19 - 21 en
26 - 28 februari.
■ Vanaf 22 maart is er een
andere aanrijroute naar het
Spoedplein van het
Haga Ziekenhuis: via de
Dedemsvaartweg/
Houtwijklaannaar de
Escamplaan.
■

Den Haag krijgt
slimme verkeerslichten
p steeds meer plekken in
Den Haag komen er
‘slimme’ verkeerslichten.
In de afgelopen vier maanden zijn
er al 25 verkeersinstallaties om
gebouwd, waaronder een aantal op
de S200 en de Erasmusweg. De
komendemaanden worden nog
eens twintig bestaande verkeers
lichten vervangen door een slimme
variant. Deze maand plaatst de
gemeentezeven slimme verkeers
lichten op de Lozerlaan en in maart
vijf op de Koningskade. Daarna
komener acht op de Vaillantlaan.
Later dit jaar worden slimme
verkeers
lichten geplaatst op de
Zevensprong en Willem Witseplein.
Het slimme aan de verkeers
lichten is dat deze informatie
kunnenverzenden en informatie
van buiten ontvangen. Bestaande

Alexanderstraat gezien vanaf de Willemsparkbrug met op de voorgrond de nieuwe tramhaltes.

verkeerslichten krijgen meestal
informatievia de verkeerslussen,
de nieuwe verkeerslichten kunnen
ook communiceren met bijvoor
beeld apps op telefoons of de
slimme dashboards van bepaalde
auto’s. Weggebruikers kunnen dan
al van tevoren zien of een licht op
groen staat of niet, dit kan handig
zijn voor bijvoorbeeld nood- en
hulpdiensten. Omgekeerd kunnen
verkeerslichten gegevens gebruiken
die weggebruikers uitzenden. Dit
kan de doorstroming beter maken.
Nog niet alle verkeerslichten maken
direct gebruik van alle mogelijk
heden als slim verkeerslicht. Dat is
pas zinvol als er een groot aantal
slimme verkeers
lichten is in de
stad. De bedoeling is om dit volgend
jaar toe te passen.

Meer informatie?
denhaag.nl/
bereikbaarheid

Klaar

Nieuwe bewonersgarage
open in Zeeheldenkwartier

V

anaf 1 februari kunnen
ondernemers en bewoners
van de Zoutmanstraat en
bewoners van de rest van het
Zeehelden
kwartier een abonne
ment aanvragen en hun auto
stallenin stallingsgarage De Zee
held. Deze stallingsgarage met
135 parkeerplaatsen gaat helpen
de parkeerdruk in de wijk te
verminderen.

Nieuwe tram

openbaar
vervoer
op
parkeren
fiets
Den Haag
maakt het

auto

orde

valerie kuypers

De plekken die hierdoor op straat in
de omgeving van de Zoutmans
traat vrijkomen voor vergunning
houders compenseren ruim de
60 parkeerplekken die in de Zout
manstraat komen te vervallen door
de komst van de nieuwe brede
tram. De parkeerdruk op straat zal
hierdoor dalen.

De Zeeheld is vooral bedoeld voor
bewoners en ondernemers uit de
Zoutmanstraat, daarna voor de
overige
bewoners
van
het
Zeehelden
kwartier. Hotels in de
wijk krijgen ook de mogelijkheid
om beperkt parkeermogelijkheid te
huren in de garage. Als er nog
plaatsen over zijn, kunnen anderen
ook een abonnement nemen. De
garage wordt beheerd door Q-Park.
Het tarief van de abonnementen is
door de gemeente vastgesteld. Voor
wijkbewoners is dit € 41,27 per
maand (prijspeil juli 2020), voor
hotels, ondernemers en overige
belangstellenden geldt een maand
tarief van € 57,98.

Meer informatie?
denhaag.nl/parkeren
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Wat vinden de fracties van…
de Nota Haagse Hoogbouw?

Kort
Raadsvergaderingen
De Haagse gemeenteraad
vergadert in verband met de
lockdown-maatregelen tot
aan het meireces volledig
digitaal, zonder publiek.
Het stemmen gebeurt ook
digitaal in de avond, zodat
alle raadsleden vanuit huis
hun stem kunnen
uitbrengen.

Iedere maand kunnen
inwoners via social media
kiezen over welk onderwerp
ze de standpunten van de

Commissie
vergaderingen

verschillende fracties willen

De commissies vergaderen
ook volledig digitaal en
zonder publiek.

lezen. Deze maand kreeg de
Nota Haagse Hoogbouw de
meeste stemmen. CDA, VVD
en Haagse Stadspartij geven
hun mening. Wilt u mee

Informatie

stemmen over wat het
volgende onderwerp moet

Wilt u spreken in de raad?

worden? Volg dan het

Iedereen kan spreken tijdens
raads- en commissievergaderingen over onderwerpen
die op de agenda staan.
Dit heet ‘Stad in de raad’.
Voor inlichtingen hierover of
om u aan te melden, kunt u
terecht bij de griffie:
telefoon (070) 353 31 31 of
e-mail griffie@denhaag.nl.

Twitteraccount van de
Haagse gemeenteraad:
@Gemeenteraad070

Hoe maken we Den Haag toekomst
bestendig en bieden we voldoende
woon- en werkruimte voor alle
mensen die hier willen wonen,
werken en studeren? Hoogbouw
kan een oplossing bieden. Dit staat
beschreven in de Nota Haagse
hoogbouw: Eyeline en Skyline.

De skyline van Den Haag vanaf de Koekamp.

Bouwen voor
gezinnen

Haags herkenbare
hoogbouw

Hou hoogbouw
Haags

Wat ons betreft krijgen gezinnen
de allerhoogste prioriteit. Het liefst
willen we meer gezinswoningen
met tuin. Als er daar geen plek voor
is dan willen we veel meer grotere
gezinsappartementen. Vóór het
bouwen zouden we bovendien de
‘Haagse norm’ van onze wethouder
Hilbert Bredemeijer moeten hante
ren. Dat betekent aandacht voor de
leefbaarheid en een garantie vooraf
voor genoeg sportvoorzieningen,
groen, speelplekken, maar ook
huisartsen en cultuur. Zo behou
den we gezinnen voor onze stad.

Haagse Hoogbouw moet ook echt
Haags zijn. Herkenbaar voor de
stad. Wij willen dat de uitstraling
van de Haagse hoogbouw bij elkaar
past. Ieder gebouw mag uniek zijn,
maar moet passen binnen een
grotergeheel van architectuur. En
moet een toevoeging zijn aan de
openbare ruimte. We moeten
groen toevoegen. We hebben een
mooie traditie in Den Haag met de
Nieuwe Haagse School, nu is het
tijd voor een nieuwe Nieuwe
Haagse School.

Hoogbouw is geen doel. Onder
specifiekevoorwaarden kan hoog
bouw een rol vervullen in de
opgavenwaar de stad voor staat.
De belofte die de nota biedt is
echterniet ingelostdoor het
huidigestads
bestuur. Er liggen
inmiddelsal 16 postzegelplannen
zonder dat er gebiedspecifieke
uitwerkingenzijn gemaakt over
voorzieningen, groen en bezonning.
Het college wil nu de mogelijk
heden voor hoogbouw verder
verruimen. Dat is wat ons betreft
niet aan de orde. Laat het stads
bestuur eerst maar deze nota
toepassen.

De raad aan het woord
Adeel Mahmood,
NIDA
Religieuze en
levensbeschouwelijke organisaties
dragen veel bij aan
de samenleving.
Onlangs bleek uit
onderzoek in
Rotterdam dat deze organisaties
voor (omgerekend) 200 tot
350 miljoen aan maatschappelijke
activiteiten uitvoeren. Ik ken de
organisaties in Den Haag ook niet
anders dan dat zij zich al decennialang inzetten voor de kwetsbaren en
op heel veel vlakken een bijzondere
bijdrage leveren met hun (onbetaalde) vrijwilligerswerk. Onmisbaar.
Wat NIDA betreft komt er meer
erkenning en waardering voor deze
bijzondere krachten in onze
samenleving.

valerie kuypers

Cees Pluijmgraaff,
CDA
In onze mooie stad
wonen veel
mensen die tot de
middenklasse
behoren. Denk aan
de juf op de
basisschool, de
politieman op straat of de mensen
in de zorg. Het leven in onze stad
wordt er voor hen niet goedkoper
op. Alleen al het kopen van een huis
is bijna onmogelijk met de hoge
huizenprijzen. Hoe behouden we
deze mensen voor onze stad en
trekken we nieuwe docenten,
politieagenten en zorgmede
werkers? Het antwoord op die vraag
is niet makkelijk, maar begint in
onze ogen met het bouwen van de
juiste huizen: gezinswoningen en
gezinsappartementen.

Gehoord op
de tribune
Richard de Mos,
Hart voor Den Haag/Groep de Mos
Meer aandacht
voor het Haagse
lokale belang in de
landelijke politiek,
dat is waar we
voor gaan. Voor
verschillende
prioriteiten die in onze stad leven is
er te weinig aandacht en geld.
Bijvoorbeeld om Den Haag Zuidwest
een boost te geven, de verbouwing
van het Binnenhof te compenseren
en investeren in bereikbaarheid.
Hier wil ik mij nog meer voor
inzetten en hoop daarbij natuurlijk
op uw steun.
Heeft u ideeën hierover?
Bericht me dan alstublieft via
richard.demos@denhaag.nl en dan
gaan wij graag voor u aan de slag.
Voor een sterker Den Haag.

Informatie over de raad
Informatie over de raad,
de volledige agenda’s,
besluiten en verslagen van
de raad en commissies vindt
u op www.denhaag.nl/
gemeenteraad. De stukken
zijn ook in te zien bij het
Den Haag Informatie
centrum (Stadhuis, Spui 70).

Een vergadering volgen
Kijk op www.denhaag.nl/
uitzendingenraad of
Den Haag TV (Ziggo kanaal
40) voor een live uitzending
van de commissie- of
raadsvergaderingen.

Adres gemeenteraad

Als honden
bezitters meer
terugzien van hun
hondenbelasting,
zullen ze ook
meer bereid zijn
de belasting te
betalen.

Just de Wit, namens de Koninklijke
Hondenbescherming in de ochtendvergadering van de commissie
Leefomgeving van 4 februari 2021.

Postbus 19157
2500 CD Den Haag
E-mail: raad@denhaag.nl

Raadsvergaderingen
Donderdag 4 maart,
10.00 uur, digitaal
Donderdag 25 maart,
10.00 uur, digitaal
Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad

De fracties in de gemeenteraad
zijn verantwoordelijk voor de
inhoud van deze pagina.
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Energie uit de wijk Challenge Bewoners experimenteren met zuiniger afstellen van de cv-ketel

‘60 graden is mooi, 55 is prachtig’
Van ons gasverbruik gaat zo’n
75 procent op aan de verwarming.
In veel huishoudens valt daarop
te besparen, omdat de cv-ketel
onnodig hoog staat afgesteld.
In Regentes/Valkenbos gaan
bewoners een jaar lang
experimentenmet het slimmer
verwarmen van hun huis.

D

e cv-ketel bij Greet Overbeek in
het Valkenboskwartier staat op
60°C. Een jaar geleden was dat
nog 75°C. Toch is het in haar
woonkamer op de begane grond net zo
warm als voorheen. Sterker nog, het is
prettiger warm omdat ze ‘ventilatie
boosters’ onder de radiatoren heeft
geklikt. De warme lucht wordt nu sneller
en beter verdeeld over de ruimte.
‘Zo kun je ongeveer tien procent op het
gasverbruik besparen,’ legt ze uit. ‘TNO
heeft het onderzocht. Dat betekent dus
ook minder CO2-uitstoot.’ Om meer be
woners hiervoor warm te maken, heeft
Greet het plan ‘Zet de ketel op 55 graden’
bedacht. Het werd uitgeroepen tot een
van de zeven Haagse Energietoppers 2020.
Ze voert het nu uit met steun van
de gemeenteen de energiecoaches van
De Groene Regentes.

Twintig koplopers
‘Een jaar lang gaan we met twintig
huishoudensexperimenteren met het
zuinigerafstellen en beter inregelen van
onze cv-installaties. Veel ketels sturen het
waterop 75/80°C naar de radiatoren.
Zo heet hoeft niet, als je huis redelijk goed
is geïsoleerd. Even voor de duidelijkheid:
het gaat hier niet om het hete water voor
keuken en douche. Dat is een ander
circuit.’
Om te kunnen zakken naar 60/55°C is
er hulp nodig van miniventilatoren onder

Serge Tool, Greet Overbeek en Annemiek Verzijl van de Groene Regentes werken samen om van het project een succes te maken.

Energie uit de wijk Challenge
Zet de ketel op 55 graden is een van
de zeven projecten van de Energie uit
de wijk Challenge 2021. De gemeente
stelde € 500.000,- beschikbaar voor
bewonersinitiatieven voor een snelle
overstap op schone energie in hun
wijk. In veel Haagse wijken, buurten
en straten maken bewoners met
elkaar plannen om hun eigen
omgeving te verduurzamen. Om
deze groepen te helpen organiseert
de gemeente de Energie uit de Wijk
Challenge. De gemeente begeleidt
de Haagse Energie Toppers zodat zij
hun plannen binnen een jaar
kunnen realiseren.
Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl/
energieuitdewijk

de radiatoren. Ze zorgen voor het snel en
gelijkmatig opwarmen van de ruimte.
Greet: ‘Je ziet of hoort die dingen niet en
de installatie is heel eenvoudig. Wel moet
je zorgen dat de radiatoren goed hun
warmte kwijt kunnen. Dus geen over
hangende gordijnen of meubilair voor
een radiator. Maar dat is nooit slim.’
De eerste tien bewoners gaan binnen
kort aan de slag. Een monteur komt bij
hen de ketel en radiatoren energiezuinig
afstellen. Bewoners geven een jaar lang
hun
gasverbruik
door,
wisselen
ervaringenuit en krijgen advies van
energie
coaches. Een warmtescan laat
zien of extraisolatie nodig is of dat er
verborgenkieren zijn. Na de zomer begint
een tweede groep bewoners met de actie.
‘We gaan op zoek naar de beste manieren
om de cv-installatie te gebruiken en
mindergas te verstoken. Dat zal per

woningverschillen. De ketel op 60 graden
is al mooi, op 55 is prachtig.’
Wat is je advies aan bewoners die
zondergrote ingrepen willen besparen
op hun gasverbruik? ‘Kijk eens hoe hoog
de ketel staat afgesteld en zet hem tien
graden lager. Vaak zul je nauwelijks iets
merken. Als het huis niet warm wordt bij
een keteltemperatuur van 65 graden, dan
wordt het tijd om aan betere isolatie te
denken. Via ramen, vloer of dak verlies
je warmte. De energiecoaches van
De Groene Regentes adviseren wat je het
beste als eerste kunt aanpakken. Nog een
laatste tip: op onze website kun je met
korting miniventilatoren voor de radiator
aanschaffen.’

Meer informatie of aanmelden?
groeneregentes.nl/ketel-op-55

Online energyparty:
hosts gezocht
■ Wilt u op een leuke manier
energie besparen met uw buren?
EnergyParty is op zoek naar
Hagenaars die het leuk vinden om
een energyparty voor hun buurt
of vrienden te organiseren.
Het feestje is volledig online.
Samen met acht buurtgenoten of
vrienden uit Den Haag gaat u aan
de slag. U kunt ook met uw
sportteam of collega’s meedoen.
Aan de hand van het jaaroverzicht
van uw energierekening zal een
ervaren gespreksleider samen met

henriëtte guest

Subsidie voor
wijkinitiatieven
u kijken naar uw energieverbruik
en bespreken jullie de kleine en
grote bespaarmogelijkheden.
Iedereen eindigt de avond met een
concreet en persoonlijk plan.
U bepaalt hoe en wanneer u dit
plan uitvoert: zo kunt u samen op
weg naar een energiezuiniger huis
met meer comfort.

Collectieve inkoopactie en energiecheck voor ondernemers

Meer informatie?
duurzaamdenhaag.nl

Start u een duurzaam project in
uw wijk? Bijvoorbeeld energie
besparen met de vereniging,
zonnepanelen plaatsen op het dak
van een school, of een plan maken
voor meer groen in de buurt? Dan
kunt u tot 30 juni 2021 maximaal
€ 5.000,- subsidie aanvragen. De
gemeente wil hiermee duurzaamheid vanuit de wijken een kans
geven. Anderen gingen u voor.

■

Bespaart uw onderneming straks door een lager energieverbruik?
De gemeente helpt ondernemers op weg naar een duurzaam bedrijf.
Doe mee met de collectieve inkoopactie en vraag nu uw gratis energiecheck aan.
Kijk op www.duurzamestad.denhaag.nl/inkoopactie. 
andrey popov

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag
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Zin in Kunst: podcast
over het Kunstmuseum
Het Kunstmuseum Den Haag is
vanwege de lockdown tijdelijk
gesloten. Ondertussen kunt u ook
vanuit huis van de collectie en het
gebouw genieten. In opmaat naar
een grote tentoonstelling over de
geschiedenis van het museum
gebouw maakten Yousef Gnaoui
(Sef) en Steven van Lummel de
podcast ‘Zin in Kunst’. Daarin
dwalen Sef en Steven door het

Online herdenking
bombardement

3

Op 3 maart 1945 werden
het Bezuidenhout en het
MRT
centrum van Den Haag
getroffen door een verwoestend
bombardement. Elk jaar worden
de slachtoffers van dit bombarde
ment herdacht. Vanwege corona is
de herdenking dit jaar online.
Op woensdag 3 maart van 19.00
tot 20.00 uur vertellen enkele
ooggetuigen en hun familie over
wat zij hebben beleefd en kunt u
met hen in gesprek gaan in klein
gezelschap in digitale ‘huiskamers’.
Meedoen? Stuur een e-mail naar
3maart45@gmail.com.

gebouw en luisteren ze naar de
verhalen van medewerkers en
kunstenaars. Ze praten over wat
hen verwondert, opvalt of juist
onherroepelijk teleurstelt als zij
een museum bezoeken en nemen
het Kunstmuseum kritisch onder
de loep.
Meer informatie?
kunstmuseum.nl

Interview in de bibliotheek te volgen vanuit huis.

Bieb070@home:
cultuur bij u thuis
Steven en Sef dwalen in de podcast door het museumgebouw.

Hulp tegen eenzaamheid
Hoe kom je tijdens de lockdown in
contact met andere mensen?
Vraagelkaar helpt ook in deze
coronatijd om eenzaamheid tegen
te gaan. Zo is er sinds kort een
online academie. Inwoners van
Den Haag kunnen gratis meedoen
met modules om bijvoorbeeld je
veerkracht te vergroten.
Vraagelkaar inspiratiecoaches
bieden via e-mail, chat en telefoon

bezuidenhout.nl/3maart45

Online
kunstroute

franck doho

een luisterend oor en brengen
mensen met elkaar in verbinding.
Op dinsdag- en donderdag
ochtenden is het online
Vraagelkaar Thuiscafé geopend.
Leden kunnen workshops volgen,
chatten met andere leden en met
een coach.
Meer informatie?
vraagelkaar.nl

Met het online cultuurprogramma
bieb070@home komt Bibliotheek
Den Haag naar u toe met
activiteiten waarvoor u de deur
niet uit hoeft.
Zo voert Sjaak Bral elke
woensdagavond vanaf 20.00 uur
leuke, humoristische gesprekken
met bekende Hagenaars en
Hagenezen. Sjaak behandelt zijn
nieuwste columns, gaat in gesprek
over actualiteiten en literatuur en
natuurlijk is er muziek.
Voor peuters is er tot en met
5 maart elke vrijdag om 10.00 uur
voorleestheater met juf Dorien.
Zij leest voor, zingt en vertelt
online via Teams. Meedoen?

Meer informatie?

martijn beekman

Stuur een mailtje naar schevenin
gen@bibliotheekdenhaag.nl en u
ontvangt een link. Elke woensdag
wordt er om 14.00 uur live
voorgelezen via de Facebookpagina
van bibliotheek Scheveningen.
Op donderdag en vrijdag zijn er
culturele activiteiten zoals een
concert met altviool en piano
(19 februari), een lezing over
popmuziek (25 februari) en een
theatervoorstelling (12 maart).
Kijk voor de actuele program
mering op de website.

5

Tijdens de Haagse
hedendaagse kunstroute
MRT
Hoogtij openen ongeveer
25 kunstlocaties in de Haagse
binnenstad hun deuren voor
publiek. Daar kan iedereen
kennismaken en genieten van
hedendaagse kunst. Stichting
Haagse Rondgang organiseert
Hoogtij vier keer per jaar. De
volgende editie op vrijdag 5 maart
vanaf 19.00 uur is in ieder geval
online te bezoeken.
Meer informatie?
hoogtij.net

Meer informatie?
bibliotheekdenhaag.nl/
bieb070@home

Sporten voor de jeugd

Bloemenactie tijdens de Week tegen Eenzaamheid in 2020.

vraagelkaar

Haagse jongeren tot 18 jaar
kunnen tijdens de lockdown
meedoen aan gratis sport
activiteiten. Sporten en bewegen is
gezond. En belangrijk, nu iedereen
door corona meer thuisblijft.
Sportbegeleiders van Streetsport
bieden hun activiteiten daarom
buiten of online aan. In de

stadsdelen Centrum, Escamp, Laak
en Loosduinen is iedere week een
E-sport toernooi. Er is een online
sportquiz, dansen op TikTok en er
zijn online-sportlessen en
‘challenges’.
Meer informatie?

Borderkitchen
met C Pam Zhang

denhaag.nl/sport

Den Haag Inside Out helpt
jongeren tijdens lockdown
Het onlinefestival Den Haag Inside
Out is terug. De gemeente helpt
jongeren om de lockdown en
avondklok zo energiek en gezellig
mogelijk door te komen.
Met challenges, talkshows,
muziek, workshops én bingo.
Alle activiteitenzijn gratis.
Dat jongeren flink geraakt worden

2

C Pam Zhang is een
Amerikaanse auteur.
MRT
‘Al wat goud op de
bergen is’ is haar debuutroman,
die lovend werd ontvangen en
genomineerd werd voor de Booker
Prize 2020. Eind februari komt de
Nederlandse vertaling uit.
Op 2 maart is zij te gast in een
online editie van Borderkitchen.
Toegang is gratis.

door de coronacrisis is duidelijk.
De gemeente gaat de dialoog met
jongeren aan om hen zo te
ondersteunen en een mooie
invulling van de avondklok te
kunnen geven.
Meer informatie?
denhaaginsideout.nl

Environmental Collage van
Wessel Verrijt.

Meer informatie?
Alle activiteiten van het online festival zijn gratis.

wouter vellekoop

borderkitchen.nl

