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Donderdag 27 maart a.s. organiseert de BIZ Zeeheldenkwartier en de Zeehelden-
markt een lentefeest op het Prins Hendrikplein, van 15:00 tot 19:00 uur, met een
ludieke presentatie van het 1e Calicuth ei,  proeverij bij alle marktkramen, wedstrijd
lekkerste voorjaarsboterham, een workshop moestuinieren en pony rijden.

Ludieke presentatie eerste Calicuth ei 2014
Het Zeeheldenkwartier krijgt de primeur van het eerste Calicuth ei. Het ei van de Calicuth
kalkoen, dat je kunt gebruiken voor amuses, als roerei met truffel, of als een heerlijk ei
voor bij een goed ontbijt. En straks weer heerlijk in combinatie met asperges. Het is een
ware delicatesse, vooral voor liefhebbers van echte eieren met een pure smaak.

Wedstrijd lekkerste voorjaarsboterham
Lekker Brood organiseert een wedstrijd. Wie de lekkerste voorjaarsboterham creëert
krijgt een mooie prijs.

Workshop moestuinieren
Doe mee met de workshop van Wauw uit de Piet Heinstraat. Ze geven tips en tricks voor
de leukste moestuin en uiteraard hebben ze ook van alles bij zich. Wil je zeker zijn van
een plekje, meld je dan alvast aan bij info@wauw.nu.

Proeverij
Kennismaken met de Zeeheldenmarkt en hun
assortiment? Vishandel Toet gaat voor creatief
en combineert cashewnoten van de Notenkoning
met zijn kibbeling, afgemaakt met een heerlijk
saus van Toko Eddy, dat is culinair genieten.  Ge-
zonde noten en  verse dadels met roomkaas
proeven kan bij de Notenkoning. Quaak Kaashandel laat je het voorjaar proeven met
een jong romig Terschellinger lentekaasje. Bij De Hoenderspecialist proef je de am-
bachtelijke gemaakte truffelworst. En hou je van zoet? Al eens plaatcake gekocht bij
Lekker Brood? Zij creëren speciaal een feestelijke lente plaatcake.

Ponyrijden en aanbiedingen
Zonder pony’s geen feest. De kinderen kunnen ritjes maken op de pony’s. Tijdens het
lentefeest zijn er mooie  aanbiedingen en is er extra voordeel voor Zeehelden Pashouders

Zeeheldenmarkt en Lentefeest donderdag 27 maart

Lentefeest op het
Prins Hendrikplein

Home Made Market
Zondag 6 april van 10.00 tot 18.00 uur

Het is bijna weer zo ver, de Home Made Market komt eraan! Uiteraard weer in het hart
van het Zeeheldenkwartier op het Prins Hendrikplein en in de Prins Hendrikstraat.
Zet dus alvast in uw agenda: zondag 6 april  Home Made Market!

Het aanbod is breed; eten, mode, kunst, interieur design, sieraden en accessoires,
vintage, workshops, life muziek en theater, maar één ding staat centraal: alles wat de
markt biedt is uniek, geproduceerd in kleine oplagen of handgemaakt. Ook voor de
allerkleinsten is er een uitbundig activiteitenprogramma, waaronder spelletjes, knutse-
len, poffertjes bakken en de bekende zweefmolen op het Prins Hendrikplein.

In 2014 wordt er in het Zeeheldenkwartier twee keer een Home Made Market gehouden,
zondag 6 april en zondag 7 september. Tot ziens op de Home Made Market!

Werkzaamheden Zoutmanstraat
Van maandag 7 april tot en met vrijdag 30 mei vinden er werkzaamheden plaats in de
Zoutmanstraat. De stoepen worden opnieuw bestraat. De Zoutmanstraat blijft toe-
gankelijk voor het verkeer. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt tussen 9.30 en 15.00 uur.

De werkzaamheden maken deel uit van de opknapbeurt van de Zoutmanstraat en de
Prins Hendrikstraat. Naast het herbestraten van de stoepen, worden er fietsbeugels
geplaatst. Dit gaat ten koste van enkele parkeerplekken. De werkzaamheden in de Prins
Hendrikstraat zijn nog niet ingepland, maar vinden waarschijnlijk pas eind 2014 of
begin 2015 plaats.

Nieuw Designfestival,
16 t/m 18 mei,
zoekt locaties in het
Zeeheldenkwartier.
Zie pagina 3 van deze krant.

Op 21 januari werd het tweede ontwerp
aan de wijkbewoners voorgelegd. Het eer-
ste ontwerp kreeg vorig jaar zoveel kritiek
van bewoners dat dat in de prullenbak ver-
dween. Voor het opknappen van de win-
kelstraten in onze wijk is 1,2 miljoen euro
beschikbaar.

Op 18 februari 2014 werd het jaarlijkse politieke debat door de Groene Eland georganiseerd.
Vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst hoog, zowel bij de
politieke partijen als bij de bewoners. Dertien politieke partijen namen plaats achter de tafel.
Uiteraard kwam het Spuiforum en de volautomatiche autoberging (VAB) aan de Veenkade ter
sprake. Maar ook ging het over bereikbaarheid, inspraak, het Zeeheldenfestival en de leef-
baarheid in de wijk.

Buurttalent
Op 30 mei is Buurttalent van start gegaan met een feestelijke opening in het Stads-
klooster aan het Westeinde. Buurttalent is een project in de wijken Kortenbos en
Zeeheldenkwartier waarbij de wijkbewoners vanuit hun eigen talent en interesse,
worden gekoppeld aan vrijwillgerswerk binnen de wijk.

Door het formulier ‘In gesprek met Buurttalent’ in te vullen kan de kerngroep, bestaande
uit diverse maatschappelijke organisaties uit de wijk, mensen tot vrijwillige inzet bren-
gen. Inmiddels zijn er al zo’n 35 mensen geinterviewd en bemiddeld. De kerngroep Buurt-
talent bestaat o.a. uit: het Zeeheldenfestival, Haagse Hopjes, St. Mara, Middin, Bood-
schappen Begeleidingsdienst, Stads-
klooster, Ethiopischevereninging, Genera-
tions of changemakers en Zebra.

De komende maanden zal het formulier
‘In gesprek met Buurttalent’ overal in de
wijk worden verspreid en op 31 mei is er
‘De dag van de buurt’. Tijdens deze dag
zullen de wijkorganisaties zich presente-
ren aan de wijkbewoners van het Zeehel-
denkwartier en Kortenbos. Het wordt een
geweldig feest!

Voor info en contact: www. Buurttalent.nl
en buurttalent.denhaag@facebook.com

Zet alvast in je agenda of kijk op www.zeeheldenkwartier.com
Designkwartier - NIEUW Designfestival
Zet alle zintuigen op scherp; Slow-design, food & lifestyle in diverse pop-up stores in
de wijk. Vrijdag 16 mei t/m zondag 18 mei.

Proef de Wijk
Smakelijk ontdekkingstocht bij de culinaire speciaalzaken van het Zeeheldenkwartier. 
Zaterdag 31 mei van 12.00 tot 22.00 op het Prins Hendrikplein.

Zeeheldenmarkt - Harring Party
Donderdag 12 juni van 15.00 tot 19.00 uur op het Prins Hendrikplein

Pure Markt Leuk voor het hele gezin!
Zondag 15 juni van 11.00 tot 17.00 uur in de Piet Heinstraat.

Verkiezingsspecial
In verbrand met de verkiezingen gaven de politieke partijen speciaal voor de
Elandkrant hun kijk op onze wijk. Lees onze verkiezingsspecial op pagina 4 & 5.
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10 weetjes over
de Zeeheldentuin
De komende maanden gebeurt er veel rondom de Zeeheldentuin.
Een overzicht in tien punten:

 1. De Zeeheldentuin is nu een officiële stichting, nu is de organisatie
echt toekomst bestendig;

 2. In het eerste weekend na de zomervakantie willen we de tuin met
een spetterend feest openen; 

 3. We hebben aan drie hoveniers gevraagd om een offerte in te die-
nen voor aanleg van de tuin;

 4. Na aanleg van de tuin gaan we in 4 klusweekenden de tuin zelf
inrichten en beplanten;

 5. We gaan binnenkort de volkstuintjes verloten, hiervoor krijgt ieder-
een nog bericht;

 6. We willen na de zomer een familie Bootcamp organiseren in de
tuin zodat we lekker fit worden in de tuin;

 7. We willen samen met het Haags Kinderatelier creatieve work-
shops organiseren;

 8. We willen een boekenruil kastje in de tuin maken, zodat iedereen
boeken en tijdschriften kan ruilen;

 9. We willen t-shirts, overalls en kaplaarzen van de Zeeheldentuin
verkopen zodat iedereen in stijl kan helpen;

10.We houden iedereen op de hoogte op onze Facebookpagina
www.facebook.com/Zeeheldentuin.

BBOZ blijft actief in
het Zeeheldenkwartier
Ook het komend jaar zorgen medewerkers van de BBOZ ervoor dat
het Zeeheldenkwartier er piekfijn uit blijft zien. Via de Dienst So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid (DSZW) van de gemeente Den Haag
kunnen twintig werkzoekenden dit jaar werkervaring opdoen bij de
BBOZ. Zodra een van hen doorstroomt naar een betaalde baan,
zorgt de DSWZ voor een nieuwe medewerker. Zo blijven ook in 2014
voldoende handen beschikbaar voor de wijk.

Zoals bekend voert de BBOZ al enige jaren allerlei klussen uit in de
wijk om ervoor te zorgen dat het Zeeheldenkwartier een prettige wijk
blijft om in te wonen en te werken. Dit werk wordt uitgevoerd door
mensen die om diverse redenen al een tijd werkloos zijn en graag
weer een betaalde baan willen hebben. Zij zetten hun vakkennis en
ervaring in voor de wijk en vergroten daarmee hun kansen op de ar-
beidsmarkt. Diverse medewerkers van de BBOZ hebben op deze
manier al een baan gevonden.

Medewerkers van de BBOZ hebben ook de kans via een detachering
terecht te komen bij de HABOGWW. Dit Haagse bedrijf ziet het als zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook mensen die moeilijk
een baan vinden op weg te helpen.

De gemeente Den Haag investeert in ‘social return’. Dat betekent dat bij
de uitvoering van opdrachten meer mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt moeten worden ingezet. De BBOZ kan hierbij van dienst zijn.

Benefietconcert
in de Elandstraatkerk
Op zondag 30 maart om 13.30 uur organiseert de MOV-groep van de
Ignatiusparochie m.m.v. Tjin Nio Tjia een concert ten bate van het
jaarlijks vastenproject. Na afloop van het concert is er gelegenheid
om de Elandstraatkerk te bezichtigen onder het genot van een
glaasje wijn of fris. De toegang is gratis.

De volgende musici zullen een bijdrage leveren:
Sopraan Jacomine van der Plas zal composities van o.a. J.S. Bach,
Mozart, Fauré en enkele delen uit de film The sound of music ten
gehore brengen. Aan de piano wordt ze begeleid door Tjin Nio Tjia.

The Henry Blackmon Singers met leden uit verschillende landen. Dit
zangensemble zingt o.a. werken van Mendelssohn, Händel en Coup-
erin, begeleid door de pianiste Alicia Witarsa.

De twee jonge pianisten: Luxi Ye (11 jaar) en Shuo Ye (16 jaar) treden
op. En een trio uit de eigen parochie: Elke de Jong (dwarsfluit), Wilma
Damen (blokfluit) en Tjin Nio Tjia (piano).  Zij spelen enkele delen uit
een suite van G. Bononcini.

Subsidieaanvraag
zonnepanelen van start
Bewoners, bedrijven, instellingen en VvE’s kunnen tot en met 5 mei
2014 een aanvraag indienen voor de aanleg van zonnepanelen op
hun dak.

De subsidie wordt gegeven op basis van een open inschrijving. Aan-
vragers geven zelf aan hoeveel vermogen in Wattpiek zij willen plaat-
sen en welke financiële bijdrage zij hiervoor van de gemeente willen
ontvangen. Zo worden aanvragers van subsidie uitgedaagd om een
zo groot mogelijk deel van de investering voor eigen rekening te ne-
men waardoor het maximale rendement per geïnvesteerde euro sub-
sidie wordt behaald. Meer informatie op www.denhaag.nl en subsi-
diezonnepanelen2014@denhaag.nl.

Heeft u klachten over de openbare ruimte?
Bel dan naar het Gemeentelijk Contactcentrum telefoon 14070
Of stuur een e-mail naar contactcentrum@dsb.denhaag.nl
De gemeente draagt zorg voor een schone, hele en veilige leef-
omgeving. Dit kan niet zonder uw hulp. Als u op straat iets ziet dat
niet in orde is of overlast van een bedrijf heeft, kunt u dit melden.
Denk hierbij aan gaten in de straat, beschadigd straatmeubilair,
een gebroken tak die gevaarlijk hangt, geluids- of stankoverlast of
afval op straat dat er reeds langere tijd ligt.

Medewerkers van de Bboz aan het werk op het Prins Hendrikplein.

De laatste grote paardenkastanje op het Prins Hendrikplein werd op 11
februari gekapt. De boom had de kastanjeziekte. Deze zeer besmettelijke
ziekte is dodelijk voor paardenkastanjes. De gemeente zal een eik
terugplaatsen. Er is nog overleg over de precieze plek, om te voorkomen
dat de boom in de weg van het podium van het Zeeheldenfestival komt te
staan.

Laatste paardenkastanje gekapt

Lions zamelen oud en vreemd
geld in voor staaroperaties
Via verzamelzuilen bij diverse supermarkten zamelen Lions Clubs
in Nederland oud en/of vreemd geld in voor staar operaties in arme
ontwikkelingslanden.

Elke Nederlander heeft wel oud en/of vreemd geld in de keukenla
liggen, overgehouden van vakanties of al jaren in de familie of oude
munten en papiergeld van voor het Euro tijdperk. Het gaat om munten
en papiergeld uit de hele wereld.  Via de collecte zuilen kan er een
zinvolle bestemming aan gegeven worden.

In het Zeeheldenkwartier staan de blauw-gele zuilen bij  Albert Heijn
in de Elandstraat en aan de Laan van Meerdervoort.

Foto: Reinout Barth
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Nieuwbouw
Tasmanstraat
vordert gestaag
De bouw van ‘Tasmanhof’ ligt op schema. De bouwploeg is begonnen met het aanleg-
gen van de vloer op de derde verdieping van het appartementencomplex in de Tas-
manstraat. Volgens plan ligt rond half maart  het dak er al op. 

In maart wordt ook alvast begonnen met het leggen van water- en elektriciteits-
leidingen. ‘We liggen precies op schema’, zegt hoofduitvoerder Dick Rozenbrand van
aannemersbedrijf Dura Vermeer uit Rotterdam. Dat is ook te danken aan de zachte
winter. De aannemer heeft de bouw nog niet door vorst stil hoeven leggen. Bij regen en
wind werken de bouwvakkers gewoon door als dat kan. ‘Sommige klussen kunnen
alleen worden gedaan als het droog is. Doordat het veel regende de laatste tijd, is tot nu
toe een kleine werkweek verloren gegaan’, zegt Dick Rozenbrand. Dat is niet veel na
een periode van vijf maanden, inclusief de wintertijd. 

Sinds kort kan iedereen het bouwproces live via internet volgen. Er is een  webcam
tegenover Tasmanhof geplaatst. Zie haagwonen.nl/tasmanhof en klik op de button ‘Live
camera Tasmanhof’. 

Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

Een nieuw festival in eigen buurt: Design-
kwartier, van vrijdag 16 t/m zondag 18
mei. Vers design van Nederlandse bo-
dem, met primeurs van dedesignweek in
Milaan,vintage lifestyle en interieur, kunst
en slow-designmenu’s maakt een bezoek
aan de wijk voor de bewoner een nieuw
avontuur en voor een het landelijke pu-
bliek extra de moeite waard.

Designkwartier is er voor liefhebbers en
leken. Tijdens het festival zijn erpop-up
stores, specials in bestaande winkels en
exposities. De bezoeker maakt kennis met
design recht uit het atelier en met de ver-
halen van de ontwerpers. Kopen kan; van
een klein mooi cadeau tot een meubel
voor de rest van je leven.

Pop-up stores, Design Warenhuis, musea en horeca.
Een inspirerende route door het Zeeheldenkwartier leidt langs bekende speciaalzaken
als Edwin Pelser, Wauw, Crunch en Tas-ka. In pop-up stores presenteren ontwerpers
hun bijzondere collecties en unieke stukken.Museum Panorama Mesdagvoegt werk
van Christien Meindertsma toe aan het beroemde panorama uit 1880.Designkwartier
presenteert zowel up-and-comingontwerpers als Casper Tolhuisenen Studio
Snowpuppe, als de nieuwste producten van gevestigde namen zoals Thomas Eyck,
Floris Hovers en Tiddo de Ruiter. Eigen Huis & Interieur hoofdredacteur Mary Hessing
opent in haar woonhuis een tijdelijk designwarenhuis met haar persoonlijke design
favorieten. In De Reactor ontdekken bezoekers de werking van een creatief proces.

Locatie beschikbaar?
Hoe meer locaties, hoe groter de programmering van het festival. Designkwartier is dus
op zoek naar extra locaties. Heeft u bijvoorbeeld een mooie garage, schuur of andere
ruimte die u ter beschikking wilt stellen? Mail dan naar info@designkwartier.com.

Nieuw design festival zet
alle zintuigen op scherp

Naam: Bertus
Status: Weduwnaar
Woonachtig in het Zeeheldenkwartier:
54 jaar
Beroep: Koster/beheerder van de Eland-
kerk (Ignatiusparochie).

Werkzaamheden:
- De deuren openmaken van de Kerk.
- Alles klaarmaken voor de dienst van

de Pastoor en voor de bezoekers.
- Het aanspreekpunt van de bezoekers.

Belangrijk omdat deze taak de connec-
tie tussen kerk  en mens verstevigd. De
kerk als sociale ontmoetingsplek.

“Het is geen kunst om in de hemel te ko-
men. Het is een kunst om eruit te blijven
en goed te leven met elkaar. De deur is
open. Elke dag. En iedereen is welkom.”

Wat is je passie?
De kerk, het middelpunt van de wijk, openhouden voor iedereen.

Waarom? Zodat iedereen, in nood, hier terecht kan.

Waar houd je je naast je werk mee bezig?
Gezellig samen zijn met kinderen en kleinkinderen (en vrienden en kennissen).

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier?
1. Mensen gaan hier leuk met elkaar om, ongeacht wie of wat je bent.
2. Wijkcentrum ‘De Heldenhoek’ doet het, met haar aanbod aan activiteiten en de

participatie hieraan, erg goed.
3. Een fijne wijk om in te wonen en te werken.

Minpunten van het Zeeheldenkwartier? Niet noemenswaardig.

Heb je suggesties om het Zeeheldenkwartier nog fijner te maken?
Meer speelgelegenheid bieden aan kinderen. Ook jongeren van 12 en ouder stimu-
leren, alternatieven bieden en verantwoordelijkheden geven. Dit zal een hoop bal-
dadigheid schelen.

Heb jij een aanraadplek of activiteit die je met de lezer wilt delen?
De Elandkerk. Een fijne, sociale ontmoetingsplek.

Wat is er op dit moment belangrijk voor jou?
Het is voor mij belangrijk dat de kerk openstaat en blijft staan.

Waarom?
Hierdoor krijgt iedereen (jong en oud) de mogelijkheid om naar elkaar toe te groeien.
“Als je hier fijn met elkaar omgaat en goede gesprekken voert, dan komt het geloof
vanzelf.”

Wil je tot slot als ZHKW-representant nog iets delen met je ZHKW-genoten?
“We moeten het goede wonen en leven in het Zeeheldenkwartier ook naar andere
wijken uitstralen. We mogen trots zijn op onze wijk.”

Slow-design, food & lifestyle

Woningen Anna
Paulownastraat geschilderd
Haag Wonen heeft haar twee appartementencomplexen in de Anna Paulownastraat
een schilderbeurt gegeven. Waar nodig is houtrot aangepakt en zijn een paar kozij-
nen vervangen. De gebouwen zien er nu weer prachtig uit. 

‘Iedereen is er heel blij mee’, vertelt Renate de Visser. Ze woont in het statige ‘Landbouw-
huis’, waar ze alleen maar 50-plussers als buren heeft. Renate woont hier met veel
plezier. De sfeer onder de bewoners is heel goed. Ze pakken zelf het nodige aan in het
wooncomplex, zoals het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimte en de
logeerkamer. Maar het schilderwerk laten ze graag aan professionals over. De bewo-
ners van het Landbouwhuis hopen dat de komende tijd ook de binnenkant wordt ge-
verfd. Dat is volgens Renate de Visser de afgelopen jaren niet gebeurd. Over het resul-
taat aan de buitenkant zijn bewoners heel tevreden. Renate de Visser vindt ook dat de
aannemer netjes heeft gewerkt en dat Haag Wonen de bewoners goed over het
onderhoudsproject heeft geïnformeerd.

Fietsenstalling
Ook bewoners van het pand naast het landbouwhuis zijn tevreden over het eindresultaat
van de schilderbeurt, vertelt Marc Ek. Hij is voorzitter van de bewonerscommissie. De
schilders begonnen hier eerder dan gepland, omdat er slechter weer werd voorspeld.
Daardoor zijn bewoners pas kort voordat het werk startte geïnformeerd. Marc Ek was
graag langer van tevoren geïnformeerd.

Haag Wonen heeft vorig jaar op verzoek van de bewoners  ook een fietsenstalling ge-
plaatst, in de binnentuin aan de achterkant van het gebouw. Hierdoor staan er niet
langer fietsen in de doorgang naar de Trompstraat. ‘Bewoners zijn er erg blij mee’, weet
Marc Ek.

Renate de Visser toont enthousiast het resultaat van de verfbeurt.

Eind februari is de vloer gestort van de derde verdieping. Foto: Ton Groenendijk

Foto: Ton Groenendijk
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Wat zijn uw plannen voor de
bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de openbare ruimte?
In de afgelopen periode is op
voorspraak van het CDA veel geld
geïnvesteerd in onderhoud.  Zo
is de bestrating aangepakt, zijn
er meer bankjes geplaatst en zijn
de tramhaltes breder en ruimer
gemaakt om de toegankelijkheid
voor mindervaliden en ouderen te
verbeteren. Het CDA wil de be-
reik-baarheid verder verbeteren
door meer parkeerplekken, meer
geasfalteerde fietspaden, een
goed OV-netwerk en realisatie van
de Rotterdamsebaan.

Wat zijn uw ideeën om de wijk
leefbaar te houden?
In de afgelopen vier jaar heeft de
huidige coalitie veel geld besteed
aan het opknappen, schoonhou-
den en verbeteren van de open-
bare ruimte en straten, pleinen en
speelvoorzieningen. We zetten
net als de afgelopen periode in
op kindvriendelijke wijken, beper-
king van het aantal coffeeshops
en extra parkeerplekken om het
Zeeheldenkwartier leefbaar te
houden.

Er is afgelopen jaren flink bezui-
nigd op buurtorganisaties, buurt-
huizen en voorzieningen voor de
jeugd.
Het CDA vindt het een goede ont-
wikkeling er per activiteit subsi-
die wordt verleend. Niet langer in-
vesteren wij in Den Haag in ste-
nen maar in activiteiten en men-
sen. Daarom is gekozen om 22
van de 60 welzijnspanden in Den
Haag te sluiten, de activiteiten die
er plaatsvonden konden over naar
andere maatschappelijke accom-
modaties zoals de sportkantine en
het verpleeghuis. Allemaal ruimtes
die dagdelen niet werden benut.

Wat zijn uw plannen om de wijk
economisch aantrekkelijk te
houden?
We zijn een ondernemerspartij.
Starters hoeven wat het CDA be-
treft geen OZB te betalen en on-
nodige regels worden geschrapt.
W inkelen moet toegankelijk en
prettig blijven, door voldoende
parkeermogelijkheden.

Burgers voelen zich niet altijd ge-
hoord door gemeente en politiek.
Het CDA erkent deze gevoelens
en betreurt dit. Het CDA streeft
naar buurten waarin bewoners
meer invloed krijgen bijvoorbeeld
bij de inzet van politie, bij de toe-
wijzing van subsidies, bij bouw-
projecten en over het groen en
onderhoud in de buurt.

Wat zou u de bewoners van het
Zeeheldenkwartier nog mee wil-
len geven?
Onze kandidaat, Jerome Felida
(nr.7) staat dichtbij u als vertegen-
woordiger van uw wijk, vereni-
ging, gemeenschap en buurthuis.
Kies voor het CDA omdat u de
samenleving beter vindt dan de
overheid. Omdat u mensen beter
vindt dan regels. Omdat u samen
beter vindt dan alleen. Stem
daarom op uw vertegenwoordi-
ger: Jerome Felida!

Wat zijn uw plannen voor de
bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de openbare ruimte?
Het Zeeheldenkwartier moet
goed begaanbaar en bereikbaar
zijn. Voor het verbeteren van de
toegankelijkheid van de open-
bare ruimte voor rolstoelgebrui-
kers en mensen die slecht ter been
zijn, trekt de PvdA extra geld uit.

Wat zijn uw ideeën om de wijk
leefbaar te houden?
Een adequate aanpak van fiets-
wrakken, en extra stallingen is
noodzakelijk. De inzet van veeg-
ploegen werpt al redelijk zijn
vruchten af. Dat zetten we door.
Ondergrondse afvalcontainers
moet een einde maken aan de
overlast van kapotgereten vuilnis-
zakken. Daarnaast is vergroening
en verfraaiing van de openbare
ruimte een belangrijk speerpunt.
Door inzet van de PvdA krijgt het
Elandplein de eerste metamorfose.

Er is afgelopen jaren flink bezui-
nigd op buurtorganisaties, buurt-
huizen en voorzieningen voor de
jeugd.
Er wordt gestreefd om ondanks
de noodzakelijke bezuinigingen
alle belangrijke voorzieningen
zoveel mogelijk in stand te hou-
den. Daarvoor zoeken we naar
slimme manieren om accommo-
daties samen te voegen en par-
tijen te laten samenwerken. De
PvdA zal nooit toestaan dat nood-
zakelijke voorzieningen verdwijnen.

Hoe kijkt u aan tegen het cultu-
rele aanbod in de wijk?
Het culturele aanbod in het Zee-
heldenkwartier is exemplarisch
voor de creativiteit in deze wijk. Dat
is het best te zien aan het Zeehel-
denfestival dat al 33 jaar bestaat.
Dit aanbod moeten we koesteren.

Wat zijn uw plannen om de wijk
economisch aantrekkelijk te
houden?
De PvdA zet wederom fors in op
het stimuleren van werkgelegen-
heid, door onder andere 2500
banen per jaar te creëren. Het
MKB ondersteunen we onder an-
dere door bijvoorbeeld de Albert
Heijn meer te laten betalen dan
de buurtkapper, en zoveel moge-
lijk simpele offerteprocedures te
verkiezen boven aanbestedingen.

Burgers voelen zich niet altijd ge-
hoord door gemeente en politiek.
Om bewoners beter en eerder te
betrekken wil de PvdA zowel het
budget als de verantwoordelijkhe-
den van de stadsdelen verdubbe-
len. Daarnaast willen wij de wijk-
schouw opnieuw invoeren. Twee
keer per jaar trekken bewoners,
gemeente, wijkagent en anderen
betrokkenen de wijk in om te be-
palen wat er beter kan en anders
moet. De commissie voor de
stadsdelen willen we eveneens
terug. Met deze maatregelen kun-
nen bewoners zelf hun prioritei-
ten bepalen voor de wijk, krijgen
bewonersinitiatieven makkelijker
voet aan de grond en spreken we
elkaar vaker.

Wat zijn uw plannen voor de
bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de openbare ruimte?
De openbare ruimte moet beter
toegankelijk en beter onderhou-
den worden. Ook tijdens werk-
zaamheden. Mensen met een
beperking moeten overal en vei-
lig de straat op kunnen.

Wat zijn uw ideeën om de wijk
leefbaar te houden?
Leegstand, huisjesmelkers en
uitbuiters op de woningmarkt
moeten stevig aangepakt wor-
den. W e willen een jaarlijkse
buurtschouw, waarbij  de ge-
meente samen  met bewoners de
staat van de wijk inventariseert en
actie onderneemt. Het onderhoud
moet structureel beter.

Er is afgelopen jaren flink bezui-
nigd op buurtorganisaties, buurt-
huizen en voorzieningen voor de
jeugd.
Wij maken andere keuzes; geen
peperduur Spuiforum dat bijna
niemand wil, maar meer geld voor
zorg, cultuur en leefbaarheid.
Geen stenen, maar mensen.

Hoe kijkt u aan tegen het cultu-
rele aanbod in de wijk?
De Haagse Stadspartij koestert
het culturele aanbod. Er wonen
relatief veel kunstenaars en
cultuurliefhebbers in het Zee-
heldenkwartier. Nieuwe initia-
tieven bijv. wijkpodia, live-muziek
en culturele broedplaatsen on-
dersteunen wij van harte.

Wat zijn uw plannen om de wijk
economisch aantrekkelijk te
houden?
De projecten met vestigings-
premies voor nieuwe bijzondere
winkels mag extra steun krijgen.
Het Zeeheldenkwartier onder-
scheidt zich met het bijzondere
winkelaanbod. Daarmee trek je
nieuwe bezoekers die uitgekeken
zijn op de eenheidsworst van
winkelketens.

Burgers voelen zich niet altijd ge-
hoord door gemeente en politiek.
Het probleem zit bij de grote lan-
delijke partijen die in het college
zitten. Die hebben andere belan-
gen en zetten het belang van de
Hagenaar op de tweede plaats.
De Haagse Stadspartij is een lo-
kale partij die wél luistert.

Er is veel ophef ontstaan over
grote bouwprojecten in de stad
zoals het spuiforum en de volau-
tomatische autoberging (VAB).
De VAB is een belachelijk, onno-
dig en geldverslindend bouw-
project waar wij fel op tegen zijn.
Het geld had zoveel beter kunnen
worden besteed. Zet de bewoner
centraal bij het gemeentebeleid
en ontwikkel samen goede plan-
nen. Dat gebeurt nu veel te wei-
nig en daardoor krijg je dit soort
domme plannen.

Wat zou u de bewoners van het
Zeeheldenkwartier nog mee wil-
len geven?
De Haagse Stadspartij is een lo-
kale partij die streeft naar een
sociale, groene, creatieve en ge-
zonde stad met meer invloed voor
de bewoners. Als u genoeg heeft
van de huidige bestuurscultuur
stem dan op een lokale partij.

Wat zijn uw plannen voor de
bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de openbare ruimte?
D66 wil stevig investeren in goed
openbaar vervoer en een fiets-
vriendelijke stad. Dit laatste bete-
kent onder andere dat er meer en
goede buurtstallingen komen,
waar mensen hun fiets veilig kwijt
kunnen, zonder dat die in de weg
staat voor bijvoorbeeld mensen
met een kinderwagen of rollator.
Door meer ondergrondse af-val-
containers aan te leggen, zorgen
we dat de stoep niet vol ligt met
(kapotte) vuilniszakken.

Er is afgelopen jaren flink bezui-
nigd op buurtorganisaties, buurt-
huizen en voorzieningen voor de
jeugd.
D66 wil deze lijn doorzetten: min-
der subsidie voor de organisatie
van wijkverenigingen en meer voor
activiteiten in de wijk. Die hervor-
ming is niet altijd makkelijk, maar
zorgt er wel voor dat meer mensen
nu meer activiteiten in de verschil-
lende wijken organiseren.

Hoe kijkt u aan tegen het cultu-
rele aanbod in de wijk?
Het Zeeheldenkwartier is altijd
een creatieve wijk geweest, met
een ruim cultureel aanbod. Dat
moet vooral zo blijven. Van cultu-
rele instellingen wordt tegenwoor-
dig ondernemerschap gevraagd.
In het Zeeheldenkwartier wordt dat
goed opgepakt. Zo maakt Briza,
in het Zeeheldentheater, met
steun van het Fonds Stimulering
Cultureel ondernemerschap de
overgang naar financiële zelfstan-
digheid. Dat fonds is op initiatief
van D66 opgericht.

Wat zijn uw plannen om de wijk
economisch aantrekkelijk te
houden? 
D66 wil ondernemers de ruimte
bieden door te zorgen voor lage
lasten. Zo zorgden wij ervoor dat
startende ondernemers geen
OZB hoeven te betalen en verzet-
ten wij ons tegen verhoging van
toeristenbelasting. Wij willen een
wethouder van Economie en On-
dernemerschap als ingang voor
ondernemers.

Burgers voelen zich niet altijd ge-
hoord door gemeente en politiek. 
D66 wil dat bewoners bij veran-
deringen in de wijk vooraf veel
ruimte krijgen voor inspraak en
dat hun suggesties ook serieus
genomen worden. Dat kan bij-
voorbeeld met door middel van
elektronische participatie.

Er is veel ophef ontstaan over
grote bouwprojecten in de stad.
Gerichte investeringen in de
Haagse binnenstad trekken par-
ticuliere investeerders als Marks
& Spencer en Primark aan. Alle
inwoners van Den Haag profiteren
daarvan, omdat ze zorgen voor werk-
gelegenheid en economische
groei. Daarnaast investeert D66
extra in de stadsdeelbudgetten,
zodat bewoners aan kunnen ge-
ven waar gerichte investeringen
in de wijk nodig zijn.

Wat zijn uw plannen voor de
bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de openbare ruimte?
Dankzij de VVD is er de afgelo-
pen jaren een inhaalslag ge-
maakt waar het gaat om het on-
derhoud aan de openbare ruimte.
De VVD trekt de komende periode
extra geld uit om achterstallig on-
derhoud aan de openbare ruimte
verder aan te kunnen pakken.
Daardoor kan extra worden geïn-
vesteerd in het op orde brengen
van straten en stoepen, in open-
bare verlichting en groen.

Straten moeten toegankelijk zijn
voor Hagenaars die op hulpmid-
delen zijn aangewezen, zoals een
rolstoel of rollator. Als een straat
wordt opengebroken, moet deze
het jaar daaropvolgend gevrij-
waard blijven van werkzaamhe-
den. Wat de VVD betreft is het nor-
maal dat zoveel mogelijk werk-
zaamheden tegelijk worden uitge-
voerd.

Wat zijn uw ideeën om de wijk
leefbaar te houden?
De VVD investeert in een veilige
stad. Het aantal handhavers
wordt uitgebreid naar 400. Waar
nodig wordt cameratoezicht uitge-
breid. Om overlast te verminde-
ren wil de VVD minder coffee-
shops in de Weimarstraat en het
Zeeheldenkwartier.

Wat zijn uw ideeën over buurt-
organisaties, buurthuizen en
voorzieningen voor de jeugd?
In tijden van crisis, waar de over-
heid minder kan, mag van ieder-
een meer eigen verantwoordelijk-
heid gevraagd worden. Dat geldt
ook voor buurtorganisaties. De
VVD trekt extra geld uit voor speel-
voorzieningen voor de jeugd, ook
in het Zeeheldenkwartier.

Hoe kijkt u aan tegen het cultu-
rele aanbod in de wijk?
Het culturele aanbod moet gro-
tendeels gebaseerd zijn op de
behoefte van bezoekers van die
voorstellingen. De gemeente
heeft slechts een beperkte rol.

Wat zijn uw plannen om de wijk
economisch aantrekkelijk te
houden?
De VVD wil de lasten in Den Haag
voor bewoners en ondernemers
verlagen. De OZB voor woningen
wordt, net als de afgelopen pe-
riode, met 10% verlaagd, de hon-
denbelasting wordt afgeschaft en
de afvalstoffenheffing wordt ver-
laagd. De OZB voor ondernemers
die een bedrijfspand huren, wordt
met een derde verlaagd, de
precariobelasting voor boven-
grondse voorwerpen wordt hele-
maal afgeschaft.

De VVD wil parkeren voor onder-
nemers makkelijker maken. On-
dernemingen mogen voortaan
drie vergunningen, voor hun per-
soneel of zichzelf, tegen het lage
tarief aanvragen. Deze vergunnin-
gen zijn geldig tijdens werktijd.
Haagse klusbedrijven een ver-
gunning, waarmee zij tijdens het
werk voor de deur van de klant
kunnen parkeren. Het tarief dat
bewoners betalen voor een par-
keervergunning voor een tweede
auto wordt gehalveerd.
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Wat zijn uw plannen voor de
bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de openbare ruimte?
 Wij kiezen voor het aanpakken
van achterstallig onderhoud en
buurthuizen met een vrije inloop.
Voor aanvang werkzaamheden
overleg met bewoners. Als werk-
zaamheden langer duren dan
gepland, hebben ondernemers
recht op nadeelcompensatie.

Wat zijn uw ideeën om de wijk
leefbaar te houden?
We zeggen dag tegen zwerfafval.
Onkruidbestrijding krijgt aan-
dacht. Veiligheid moet verbeteren.
Gewelddadig gedrag tolereren
we niet meer.

Er is afgelopen jaren flink bezui-
nigd op buurtorganisaties, buurt-
huizen en voorzieningen voor de
jeugd.
Directe betrokkenheid van de bur-
ger is een speerpunt. Buurtorga-
nisaties zijn cruciaal voor een wijk.
De bezuinigingen op administra-
tieve ondersteuning draaien we
terug. We ondersteunen wijkini-
tiatieven voor de jeugd.

Hoe kijkt u aan tegen het cultu-
rele aanbod in de wijk?
Uitgaan in Den Haag moet een
feest zijn. (Meer) evenementen
juichen we toe, zeker als het een
initiatief van de wijk is. Ruimhartig
beleid inzake onze theaters en
musea.

Wat zijn uw plannen om de wijk
economisch aantrekkelijk te
houden?
Wij steunen goed werkende win-
keliersverenigingen die het hart
zijn van gezellige Haagse winkel-
straten. Voorkom leegstand door
flexibel om te gaan met bestem-
mingswijzigingen. Stop bouw van
nieuwe winkelgebieden en zet in
op versterken van bestaande
winkelgebieden. Verlaag de las-
ten voor ondernemers.

Burgers hebben het gevoel heb-
ben dat de gemeente niet luis-
tert naar de mening of sugges-
ties van bewoners.
Deze klacht is volledig gegrond.
De politiek moet niet alleen luis-
teren, maar ook kijken in de wijk.
Organiseer buurtschouwen en
wijkoverleggen.

Er is veel ophef ontstaan over
grote bouwprojecten in de stad
zoals het spuiforum en de volau-
tomatische autoberging (VAB).
Groep de Mos / Ouderen Partij wil
dat de burgers bij te nemen grote
beslissingen worden betrokken
door middel van een adviserend
referendum. De bouw van megalo-
mane projecten draaien we terug.

Wat betekent ouderenbeleid
voor jullie?
Groep de Mos / Ouderen Partij
heeft ouderenbeleid als een van
de speerpunten. De terugkeer van
150 wijkverpleegkundigen (daar-
van profiteren niet alleen de oude-
ren). Weer een vaste conducteur
op de tram, niet alleen tegen
zwartrijden maar voor sociale vei-
ligheid. Volledige invoering van
het Ouderenfonds. Gratis tram en
bus voor 65+. Invoeren van een gra-
tis ouderenhulplijn.

Wat zijn uw plannen voor de
bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de openbare ruimte?
De SP wil extra geld investeren
om de toegankelijkheid van stra-
ten en haltes van tram en bus te
verbeteren. Daarnaast willen wij
dat er met bewoners en onder-
nemers concrete afspraken ge-
maakt worden over bereikbaar-
heid bij nieuwe plannen. Ook krijgt
het openbaar vervoer extra geld.

Wat zijn uw ideeën om de wijk
leefbaar te houden?
De SP wil dat de huurteams nog
beter gaan controleren op over-
bewoning en huisjesmelkers.
Daarnaast wil de partij de zorg
zoveel mogelijk op buurtniveau,
dicht bij de inwoners organiseren.

Er is afgelopen jaren flink bezui-
nigd op buurtorganisaties, buurt-
huizen en voorzieningen voor de
jeugd.
De SP hekelt de keuzes die ge-
maakt zijn door het huidig stads-
bestuur van VVD, PvdA, D66 en
CDA. W ij  investeren in buurt-
organisaties, buurtwerk en voor-
zieningen op wijkniveau. Bewo-
nersorganisaties moeten niet
opgezadeld worden met een bu-
reaucratische papierwinkel om
subsidie te krijgen maar gewoon
weer structureel ondersteund
worden.

Hoe kijkt u aan tegen het cultu-
rele aanbod in de wijk?
Het Zeeheldenkwartier valt op
door mooie activiteiten die voor
een groot deel zelf door de wijk-
bewoners en lokale onderne-
mers georganiseerd worden.
Hiervoor heeft de SP veel waar-
dering. De gemeente zou hierbij
veel meer moeten ondersteunen.

Wat zijn uw plannen om de wijk
economisch aantrekkelijk te
houden?
Grote opdrachten vanuit de ge-
meente worden opgeknipt, zodat
ook kleine ondernemers kans
maken deze binnen te halen.
Aanvraagprocedures voor vergun-
ningen worden vereenvoudigd.

Burgers voelen zich niet altijd ge-
hoord door gemeente en politiek.
De SP herkent deze klacht. Zo
wordt het cultuurpaleis doorge-
drukt, terwijl bijna 80% van de in-
woners tegen is. Bij grote beslui-
ten moet een bindend referen-
dum georganiseerd worden.

Er is veel ophef ontstaan over
grote bouwprojecten in de stad
zoals het spuiforum en de volau-
tomatische autoberging (VAB).
Als het aan de SP ligt, gaat er min-
der geld naar grote prestige-
projecten en meer geld naar de
Haagse wijken en buurten. Wij
schrappen het Spuiforum. Ook
was de SP tegenstander van de
volautomatische autoberging.

Wat zou u de bewoners van het
Zeeheldenkwartier nog mee wil-
len geven?
De komende jaren komen steeds
meer taken naar de gemeente op
het gebied van zorg. Het is daar-
om van groot belang dat goede
en sociale keuzes gemaakt wor-
den. Stem SP voor een 100% so-
ciale gemeente.

Wat zijn uw plannen voor de
bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de openbare ruimte?
De openbare ruimte moet
schoon, groen en toegankelijk
zijn. GroenLinks wil extra en
brede fietspaden en extra stallin-
gen. Met een distributiecentrum
aan de rand van de stad kan het
aantal vrachtwagens voor het be-
voorraden van bedrijven vermin-
deren. Dat is goed voor de lucht-
kwaliteit en voorkomt geluids-
overlast. We willen bus- en tram-
haltes op loopafstand en een fre-
quente en betrouwbare dienstre-
geling, die ook bij werkzaamhe-
den op peil blijft.

Wat zijn uw ideeën om de wijk
leefbaar te houden?
De Piet Heinstraat en Zoutman-
straat moeten groener en fiets-
vriendelijk worden gemaakt,dat
mag wat GroenLinks betreft ten
koste gaan van autoparkeerplaat-
sen. Verder willen we samen met
bewoners pleinen en braak-
liggende terreinen vergroenen.

Er is afgelopen jaren flink bezui-
nigd op buurtorganisaties, buurt-
huizen en voorzieningen voor de
jeugd.
Bewoners moeten zoveel moge-
lijk betrokken worden bij de inrich-
ting van hun wijk. Buurt- en bewo-
nersinitiatieven moeten worden
gestimuleerd. GroenLinks heeft
zich verzet tegen de nieuwe regels
voor bewonersorganisaties. In de
praktijk betekende dat vooral
meer administratieve rompslomp
en minder ondersteuning.

Hoe kijkt u aan tegen het cultu-
rele aanbod in de wijk?
GroenLinks is een groot voorstan-
der van een zo breed mogelijk cul-
tuuraanbod, het liefst zo dicht mo-
gelijk bij de mensen. Dat komt on-
der druk te staan door de bezuini-
ging van 25% die D66-wethouder
De Jong heeft doorgevoerd.
GroenLinks wil een flink deel van
die bezuinigingen terug draaien.

Wat zijn uw plannen om de wijk
economisch aantrekkelijk te
houden?
Leegstand moet worden tegen-
gegaan bijvoorbeeld door ruim-
ten beschikbaar te maken als
tentoonstellingsruimte voor be-
ginnende ontwerpers of kunste-
naars. Het moet mogelijk worden
dat kleine ondernemers in de
dienstverlenende sector zich in
de panden vestigen.

Burgers voelen zich vaak niet
gehoord door de politiek en de
gemeente.
GroenLinks wil samen met de be-
woners de stad maken, bijvoor-
beeld door samen met wijkorga-
nisaties en bewoners een groen-
plan voor de wijk te ontwikkelen.
GroenLinks denkt graag met de
bewoners mee over hoe we van het
Zeeheldenkwartier een nog leukere
plek kunnen maken om te wonen.
Wij staan open voor suggesties!

Er is veel ophef ontstaan over
grote bouwprojecten in de stad
zoals het spuiforum en de volau-
tomatische autoberging (VAB).
GroenLinks is tegen het Spui-
forum en de autoberging aan de
Veenkade.

Wat zijn uw plannen voor de
bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de openbare ruimte?
De Partij voor de Dieren zet in op
openbaar vervoer wat veilig, be-
trouwbaar, betaalbaar en toegan-
kelijk is, ook voor mensen met een
beperking. We willen 30 km-zo-
nes instellen en vervuilend ver-
keer zoveel mogelijk uit de wijk
weren. We willen veilige fiets- en
wandelpaden aan leggen en vol-
doende overdekte fietsenstallin-
gen.

Wat zijn uw ideeën om de wijk
leefbaar te houden?
Het Zeeheldenkwartier moet wor-
den vergroend. Binnenterreinen
moeten onbebouwd blijven en
leegstaande terreinen kunnen
een groene bestemming krijgen.
Denk hierbij aan het vergroenen
van schoolpleinen en speelplaat-
sen en meer hondenuitlaat-
plekken.

Er is afgelopen jaren flink bezui-
nigd op buurtorganisaties, buurt-
huizen en voorzieningen voor de
jeugd.
De gemeente moet meer aan-
dacht hebben voor wijk- en buurt-
voorzieningen. Daarnaast kan de
gemeente kleinschalige bewo-
nersinitiatieven stimuleren om zo
de buurt leefbaarder en gezelli-
ger te maken.

Hoe kijkt u aan tegen het cultu-
rele aanbod in de wijk?
Cultuur zorgt voor een verrijking
van het leven en staat voor de
immateriële waarden die de Par-
tij voor de Dieren belangrijk vindt.
Het is daarom belangrijk dat het
Zeeheldenfestival, Zeehelden-
theater, Haags Kinderatelier en de
Ooievaarspas blijven bestaan.

Wat zijn uw plannen om de wijk
economisch aantrekkelijk te
houden? 
Wat ons betreft wordt Den Haag
koploper in duurzaamheid. De
gemeente moet projecten als een
grote biologische markt en duur-
zame ondernemers stimuleren.

Burgers voelen zich niet altijd ge-
hoord door gemeente en politiek.
De traditionele partijen zijn vooral
actief in verkiezingstijd en luiste-
ren inderdaad niet naar de wen-
sen van bewoners. W ij pleiten
voor inspraak van de bewoners
bij belangrijke beslissingen voor
de wijk.

Er is veel ophef ontstaan over
grote bouwprojecten in de stad
zoals het spuiforum en de volau-
tomatische autoberging (VAB).
De Partij voor de Dieren vindt de
ophef terecht. De gemeente zou
niet in prestigeprojecten moeten
investeren, maar in stadsherstel
en bevordering van de leefbaar-
heid in de wijken.

Wat zou u de bewoners van het
Zeeheldenkwartier nog mee wil-
len geven?
De Partij voor de Dieren vaart een
fundamenteel andere koers naar
een diervriendelijke en duurzame
stad. Mededogen, eigen verant-
woordelijkheid en persoonlijke
vrijheid zijn voor de Partij voor de
Dieren kernwaarden.

Wat zijn uw plannen voor de
bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de openbare ruimte?
De PVV wil investeren in bereik-
baarheid door waar nodig wegen
te verbreden en door tramhaltes
rolstoelvriendelijk te maken. Be-
lemmeringen voor ondernemers
om te bezorgen of goederen te
ontvangen moeten ongedaan
worden gemaakt. 

Wat zijn uw ideeën om de wijk
leefbaar te houden?
De PVV staat voor strenge con-
trole op leefbaarheid. De PVV wil
daar ook extra BOA’s voor inzet-
ten. Vervuiling en overlast moe-
ten hard worden aangepakt.

Er is afgelopen jaren flink bezui-
nigd op buurtorganisaties, buurt-
huizen en voorzieningen voor de
jeugd.
W ij willen dat bewonersorga-
nisaties meer samenwerken. Te-
gelijkertijd vervullen bewoners-
organisaties een zeer belangrijke
rol in de stad die niet moet wor-
den wegbezuinigd.

Hoe kijkt u aan tegen het cultu-
rele aanbod in de wijk?
Door het schrappen van regels
maken we het aantrekkelijk voor
ondernemers om mee te werken
aan culturele initiatieven. We stop-
pen met cultuursubsidies zodat
iedereen meer geld in de porte-
monnee houdt en zelf kan kiezen
waar hij of zij dit aan uitgeeft.

Wat zijn uw plannen om de wijk
economisch aantrekkelijk te
houden?
De PVV pleit voor (administra-
tieve) lastenverlichting voor onder-
nemers en burgers, zodat ieder-
een meer geld overhoud. Dat is
de snelste weg naar economisch
herstel.

Burgers voelen zich niet altijd ge-
hoord door gemeente en politiek.
Dit is voor de PVV een zeer be-
langrijk en terecht punt. De stem
van de Haagse burger wordt stel-
selmatig genegeerd door de ge-
vestigde politieke partijen. Het
Spuiforum-debacle is hiervan het
meest recente bewijs. De PVV
pleit dan ook al jaren voor bin-
dende referenda bij belangrijke
besluiten.

Er is veel ophef ontstaan over
grote bouwprojecten in de stad.
Het Spuiforum en ook de VAB zijn
voorbeelden van de minachting
die het zittende college koestert
voor de inwoners van deze stad.
Beide peperdure voorstellen kon-
den op geen enkel draagvlak re-
kenen en zijn gewoon doorge-
drukt. Daar is de PVV fel op tegen.

Wat zou u de bewoners van het
Zeeheldenkwartier nog mee wil-
len geven?
De bewoners hebben op 19 maart
de kans om de gevestigde poli-
tieke partijen af te rekenen op het
gevoerde, catastrofale beleid. De
wensen van inwoners en onder-
nemers zijn genegeerd en hun
portemonnees geplunderd voor
megalomane prestigeprojecten.
Dat kan anders, en het moet ook
anders. 
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De Heldenhoek

Iedere maandag en donderdag
om 17.00 uur wordt er in De Hel-
denhoek voor € 4,50 een warme
maaltijd geserveerd.

Met een Ooievaarspas krijgt u v.an-
af 3 april een korting van € 1,00.
U betaalt dan € 3,50 in plaats van
€ 4,50. U kunt zich hiervoor aan-
melden tot uiterlijk 11.00 uur op
dezelfde dag via tel: 205 22 79  of
bij de informatiebalie van De Hel-
denhoek, Elandstraat 88.

Maaltijd 55+
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Gymnastiek 55+ Maandag van 12.00 - 12.45 uur
Vrijdag van 9.00 - 9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand

Maaltijd 55+ Maandag en donderdag om 17.00 uur
Kosten € 4.50 per maaltijd

Handwerken 55+ Dinsdag van 9.30 - 12.00 uur
Kosten: gratis

Tekenen en Maandag van 14.00 - 16.00 uur
schilderen Kosten: € 15,- per maand
Yoga Maandag van 9.30 - 10.30 uur

Kosten: € 10.- per maand

Sjoelen Woensdag en vrijdag 13.30  - 15.30 uur
Kosten: gratis

Kinderclub Woensdag van 13.30 - 15.30 uur
Kosten: 50 cent per keer

Judo Donderdag van 18.00 - 20.00 uur
Kosten: € 5,- per maand

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u bellen met de
receptie van De Heldenhoek, teleffoon: 070 - 205 22 79.

In De Heldenhoek
 dinsdagmiddag

25 maart
8 en 22 april

Aanvang 13.00 uur

Activiteiten 2014

De Veldmuisjes
Voorschool voor peuters vanaf 2,5 jaar
Da Costastraat 40

Is uw kind nog niet ingeschreven op de voorschool?
Kom dan bij ons langs voor inschrijving en informatie.
4 dagdelen: 2 ochtenden, van 8.30 tot 11.30 uur en
2 middagen van 13.00 tot 15.00 uur.
Wij bieden uw kind een educatief programma met veel aandacht
voor de taalontwikkeling.
De kosten bedragen € 20,00 per maand.
Als u in bezit bent van een Ooievaarspas dan is het gratis.
Voor meer informatie neem dan contact op via
telefoonnummer: 06-43395253 of 070-3655010.

Gymnastiek 55+

Wanneer u belangstelling hebt voor gymnastiek, dan zijn daarvoor
mogelijkheden in De Heldenhoek. Op de vrijdagochtend zijn er twee
lesgroepen, waar nog enkele deelnemers welkom zijn.

De eerste groep is van 9.00 tot 9.45 uur en de tweede groep van 10.00
tot 10.45 uur. De contributie bedraagt € 6,00 per maand (met een
Ooievaarspas € 3,00). Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u
contact opnemen met De Heldenhoek, Elandstraat 88, tel: 202 22 70.

I-shop De Heldenhoek
De I-shop is de plek voor gratis advies en informatie. Wij denken
met u mee en zoeken samen met u naar een antwoord op uw vraag.
Kunt u het zelf oplossen? Wilt u iets leren? Is er andere hulp nodig?
En waar kunt u dan terecht? In een gesprek kijken we naar de
kansen en mogelijkheden die u heeft. U doet zelf wat u kunt. Als u
het niet zelf kunt, doen we het samen.

Bij de I-shop kunt u vragen stellen over:
- Wonen
- Gezondheid
- Vervoer
- Administratie en financiën
- Ondersteuning bij het ordenen van post en administratie
- Opleiding, (vrijwilligers)werk, solliciteren
- Ontspanning en sociale contacten

Neem contact met op ons op via 070-2052279, of kom op maandag of
dinsdag tussen 9 en 15.00 uur langs bij WDC de Heldenhoek, geves-
tigd in de Elandstraat 88.

Burenhulp is iemand uit de eigen straat of buurt een handje helpen.
Een keer een boodschap doen of de hond uitlaten, een kastje naar
boven sjouwen of een tv programmeren.

De burenhulpcentrale zorgt ervoor dat mensen die iets nodig hebben
op een makkelijke manier in contact komen met mensen uit de buurt
die weleens iets voor een ander willen doen. Dat kan via de telefoon,
maar ook via de website.

Voor kleine en kortdurende hulpvragen kan Burenhulp ingeschakeld
worden, bijvoorbeeld als u een keer zelf geen boodschappen kunt
doen, de hond niet kunt uitlaten, een klein klusje in huis of tuin heeft,
ergens naartoe moet en vervoer nodig heeft of voor een uurtje een
oppas zoekt.

Om de bovenstaande burenhulp te kunnen bieden hebben, zijn er
deelnemers nodig. Als u zich opgeeft als deelnemer kunt u af en toe
gebeld worden door de centrale met de vraag of u iets voor iemand in
de buurt kunt doen, of dat iemand iets voor u kan doen. U bepaalt zelf
wanneer u iets voor uw buurtgenoten wilt betekenen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 070-2629999 of de website
bezoeken www.burenhulpcentrale.nl. Tevens bent u van harte wel-
kom bij WDC de Heldenhoek, gevestigd aan de Elandstraat 88.

Wat is de
Burenhulpcentrale?

Wijk- en Dienstencentrum Zeeheldenkwartier

Blijspel in
De Heldenhoek

Kinderclub
6 - 12 jaar
Woensdag

13.30-15.30 uur
De Heldenhoek
Tel: 205 22 79

€ 0.50

Vrijdag 28 maart
en 25 april 2014

van 8.30 tot 16.00 uur

Zelf spullen verkopen?
Tafelhuur: 1 tafel € 3,50

2 tafels € 5,00

Tafels reserveren en inlichtingen
telefoon 205 22 79.
Wijkcentrum De Heldenhoek
Elandstraat 88, Den Haag.

Rommelmarkt
De Heldenhoek

Zondag  23 maart in De Heldenhoek: Toneelvereniging “DVV” voert
“De vogelaar” op, een klucht door Peter Daamen. Aansluitend maal-
tijd: macaroni a la Vivian, salade. Nagerecht: ijs met warm fruit.

De zaal is open vanaf 14.00 uur. Het programma begint om 14.30 uur
en is, na het nuttigen van de maaltijd, doorgaans om 17.45 uur afge-
lopen. Toegangskaarten á € 6,00, inclusief de maaltijd, zijn verkrijg-
baar bij wijk- en dienstencentrum “De Heldenhoek”, Elandstraat 88,
telefoon 205 22 79.

In de ontmoetingsruimte van De
Heldenhoek kunt u op werkdagen
van 8.30 tot 16.00 uur terecht voor
een kopje koffie of thee en diver-
se belegde broodjes.

De Telefooncirkel
De Telefooncirkel is er voor oudere wijkbewoners die alleen wo-
nen, of moeilijk de deur uitkomen. De deelnemers aan de Telefoon-
cirkel bellen elkaar in een afgesproken volgorde. De Telefooncirkel
wordt iedere ochtend gestart door een vrijwillige medewerker tus-
sen 9.00 en 9.30 uur. De laatste deelnemer belt de vrijwillige mede-
werker. Zo is de cirkel rond.

De deelnemers hebben door de telefooncirkel iedere dag contact met
anderen en in sommige situaties kan tijdig hulp ingeschakeld worden.

Wanneer u belangstelling heeft voor de telefooncirkel, dan kunt u con-
tact opnemen met de coördinator mevr. Lien Duran, telefoon 211 04
59 of Matthias Wenzel, consulent Ouderenwerk/ouderenadviseur St.
Zebra, Elandstraat 88, telefoon 205 22 79.

Wijkbus Stap-In

Met de wijkbus kunt u o.a. vervoerd
worden naar de ziekenhuizen Bro-
novo, Rode Kruis en Westeinde,
huisarts, pedicure en  winkels.

De bus is beschikbaar van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur. U wordt verzocht minimaal
een dag van te voren te bestellen
via het meldpunt, telefoon 070 352
04 16, tussen 9.00 en 10.00 uur.

Een abonnement voor 3 maan-
den kost €  20,  met begeleiding:
€ 30 en echtparen € 25.
Houders van een ooievaarspas
krijgen 50% korting.

De wijkbus is er voor oudere en mindervaliden die niet of moeilijk
van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken en geen eigen
vervoer hebben.


