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Burgemeester Pauline Krikke maakt rond 1.00 uur de voorlopige uitslag bekend tĳ dens een drukbezochte verkiezingsavond in het Atrium van het stadhuis. ARNAUD ROELOFSZ
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Langskomen bĳ  de 
gemeente?  

Maak eerst een afspraak via 
denhaag.nl/loket. 

Het laatste nieuws 
over uw stadsdeel?

Abonneer u op de wekelĳ kse 
nieuwsbrief van @denhaag.nl. 
Kĳ k op denhaag.nl/
nieuwsbrief.

■ ■ De gemeente stelt weer gratis 
extra stevige gele vuilniszakken 
beschikbaar tegen meeuwenover-
last. Meeuwen kunnen deze zakken 
minder makkelĳ k openpikken dan 
de gewone grĳ ze zakken. Zo komt 
er minder zwerfvuil op straat.
Vooral in het broedseizoen 
veroorzaken meeuwen veel 
overlast. Tot 1 september kunt u de 
gele vuilniszakken ophalen bĳ  het 
Den Haag Informatie©entrum in 
het stadhuis, de stadsdeelkantoren 
Laak, Loosduinen, Scheveningen, 

Segbroek en Haagse Hout, 
Bibliotheek Laakkwartier en de 
stadsboerderĳ en Herweĳ erhoeve, 
Reigershof, Gagelhoeve, Kakelhof, 
Waaygat en Molenweide.
De vuilniszakken zĳ n beschikbaar 
voor de wĳ ken waar nog geen 
ondergrondse containers staan. 
De gemeente gaat door met de 
plaatsing van deze containers. 
Inmiddels zĳ n er al 6.000.

Gratis extra stevige gele vuilniszakken 
tegen meeuwenoverlast

Meer informatie?
denhaag.nl/dieren

Meer informatie?
denhaag.nl/milieu

■ Van 4 tot en met 24 april haalt 
de gemeente gratis uw snoeihout 
en takken op tĳ dens de takken-
route. U kunt hiervoor een 
afspraak maken via www.
denhaag.nl/afval. Als u snoeihout 
en takken apart aanbiedt, werkt u 
mee aan een beter milieu. Van dit 
tuinafval wordt compost gemaakt. 
Deze compost kan weer worden 
gebruikt voor tuinen en parken.

Tuinafval gratis 
apart opgehaald

worden voor het raadgevend refe-
rendum over de nieuwe Wet op de 
inlichtingen en veiligheidsdien-
sten. De opkomst voor het referen-
dum was 43,2%. 53,6% stemde te-
gen de wet, 41,3% stemde voor en 
4,7% stemde blanco. 

Groep de Mos/Hart voor Den Haag 
is de grote winnaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Den Haag. De partĳ  ging van 3 
naar 8 zetels en is nu de grootste 
partĳ  in de gemeenteraad. 

■ ■ Ook de VVD en GroenLinks 
wonnen � ink. De VVD ging van 4 
naar 7 zetels, GroenLinks van 2 

naar 5. Andere winnaar is de Partĳ  
voor de Dieren die van 1 naar 2 
zetels ging.

Verliezers zĳ n de PVV (van 7 naar 
2 zetels), PvdA (van 6 naar 3 zetels), 
Haagse Stadspartĳ  (van 5 naar 3 
zetels), D66 (van 8 naar 6 zetels), 
Islam Democraten (van 2 naar 1 ze-
tel) en de SP (van 2 naar 1 zetel). 

CDA, Partĳ  van de Eenheid en de 

ChristenUnie/SGP bleven gelĳ k. 
Het CDA hield 3 zetels, de andere 
partĳ en ieder 1 zetel. 

50PLUS en NIDA zĳ n nieuw in de 
Haagse gemeenteraad. Zĳ  behaal-
den ieder 1 zetel. 

De opkomst bĳ  de gemeente-
raadsverkiezingen was 48,4%. 
In 2014 was dat 51,34% .

Op 21 maart kon ook gestemd 

Groep de Mos grootste partĳ 



Contact met de gemeente Stadsdeelkantoren Colofon

Aurélie Lierman legt verhalen vast over haar opa in Rwanda. Ze vertelt erover tijdens BARTALK#11 in Danzkafe Sowieso.  frans jansen

Meer informatie?
cultuurschakel.nl

Geld voor je Kunst!
■ Geld voor je kunst! aanvragen 
kan als stichting, vereniging of als 
persoon met steun van minimaal 
twee anderen. De subsidie is 
bestemd voor organisatorische 
kosten zoals drukwerk of studio-
huur. Na de aanvraag volgt een 
uitnodiging om het idee te pitchen. 
Binnen een week is er duidelijkheid 
over de subsidie van maximaal 
€ 1.500,-. Projecten moeten een 
bijdrage leveren aan de semi-
professionele en/of amateurkunst 
in Den Haag. 
 

Ben je met kunst bezig? Heb je 
een plan voor een expositie, 
voorstelling of misschien een 
videoclip? Speciaal voor de 
amateurkunst is er Geld voor je 
Kunst! Al twintig projecten 
kregen subsidie, bijvoorbeeld 
BARTALK. 

Een boost voor de amateurkunst
Geld voor je kunst Al twintig initiatiefnemers kregen subsidie voor hun projecten

 Gedanst wordt er niet deze 
vrijdag avond in Danzkafe 
Sowieso  in het Zeehelden
kwartier. Het overwegend 

jonge en artistieke publiek is gekomen 
voor de elfde aflevering van BARTALK. 
Organisator  Yun Ingrid Lee heeft kunste
naars uitgenodigd met wortels buiten 
Europa. Zij maken een studie van de leef
wereld van hun (groot)ouders in het 
thuisland. Ieder krijgt vijftien minuten 
om zich te presenteren. Daarna is er 
ruimte voor drie vragen uit het publiek.

Aurélie Lierman legt verhalen vast van 
haar stokoude opa in Rwanda over het 
dorpsleven in de prekoloniale tijd. Hij is 
een van de weinige nog levende getuigen. 
Geschreven teksten bestaan er niet. Auré
lie wil alles wat opa nog weet zorgvuldig 
documenteren, maar ook zijn kennis en 
wijsheid toepasbaar maken in deze tijd. 

De familie van Falak Vasa komt uit India 
en behoort tot de religieuze stroming 
‘janisme ’. Door intensieve gesprekken 
met zijn moeder brengt hij in kaart wat 
dit geloof inhoudt, hoe zij het beleeft en 
wat het voor hem betekent. Nieuwe 
werelden  openen zich in Sowieso. 
BARTALK  zoekt naar alternatieve wereld
beelden en bronnen van kennis en 
wijsheid . Het is een uiting van de enorme 
diversiteit  aan culturen in Den Haag. 

Op volle toeren
Yun Ingrid Lee is dolblij met de steun van 
CultuurSchakel. Ze had succes met haar 
aanvraag voor Geld voor je Kunst! Dat 

geldt ook voor Joke Breedijk (73), oprichter  
en orkestleider van Gouwe Ouwe op Volle 
Toeren. Dertig senioren uit Houtwijk 
brengen een playbackshow met 
repertoire  van André Rieu, maar ook van 
Dorus, Vader Abraham en andere sterren 
van weleer. Ze oogsten grote successen in 
verzorgings huizen. Om het allemaal nog 
echter te laten lijken, vroeg Joke subsidie 
aan voor het maken van nieuwe kostuums  
en (nep)instrumenten. 

BARTALK en Gouwe Ouwe zijn twee 
uitersten , vertelt Talitha van Ooyen, 
project medewerker bij CultuurSchakel. 
‘We krijgen geweldig uiteenlopende aan
vragen binnen, bijvoorbeeld van het col
lectief Young & Zakelijk voor een Schrij
verskamp voor rappers en van stichting 
Avrasya voor een theatervoorstelling met 
verhalen van vrouwen uit de Schilders

wijk. Iets totaal anders is Laakkwartier 
got talent: een evenement om jongeren 
uit Laak een podium te bieden voor 
muziek , dans en andere kunsten. Alles 
kan als het binnen de amateurkunst valt.’

Snel en simpel 
‘Je kunt snel en simpel een aanvraag 
indienen . We nodigen acht aanvragers 
tegelijk uit om hun plan te presenteren. 
Een jury kijkt of de aanvraag aan alle 
voorwaarden voldoet. Geld voor je 
Kunst! is altijd eenmalig. Als een project 
verder gaat, komen andere fondsen en 
regelingen meer in aanmerking. Het is 
een experiment van een jaar. Wie in 
aanmerking wil komen, kan het beste 
niet te lang wachten. Mocht de subsidie
pot leeg raken, dan is de kans dit jaar in 
ieder geval voorbij.’
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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 3, 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

E-mail: www.denhaag.nl/contact
Telefoon: 14070 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur)
WhatsApp: 06 21 30 02 80 (zelfde tijden als 14070) 
Balie: Den Haag Informatie ©entrum in Atrium stadhuis 
(maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.00 uur, 
donderdag 16.00 tot 20.00 uur op afspraak) 
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 

De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 25 april
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: 088 - 056 15 95
Productie: Gemeente Den Haag, IDC
Reacties: Mail uw reactie naar stadskrant@denhaag.nl 
of bel (070) 353 26 30



Ombudsman

De gemeentelijke ombudsman, de heer Heskes en de  
jeugdombudsman, de heer Van Alphen behandelen klachten  
van 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, jeugdombudsmandenhaag.nl
Spreekuur: woensdag van 13.00 tot 15.00 uur

■ Bij de verkiezing ‘Beste markt van 
Nederland 2018’ is de Haagse Markt 
uitgeroepen tot winnaar in de 
categorie ‘grote markten’. De 
gemeente en de marktondernemers 
hebben de markt de afgelopen 
jaren samen verbeterd. De markt is 
volledig gerenoveerd, alle marktkra
men zijn vernieuwd en er zijn brede 
wandelpaden aangelegd. In 2017 
werd de Haagse Markt tweede.

Haagse Markt 
beste grote markt

Meer informatie?
denhaag.nl/dieren

Meer informatie?
denhaag.nl/markten

■ De gemeente wil dat iedereen 
kan genieten van de stads
boerderijen. Daarom worden ze 
in 2018 toegankelijk gemaakt voor 
bijvoorbeeld mensen met een 
visuele beperking en voor mensen 
met een rolstoel of scootmobiel. 
Ook komen er meer activiteiten 
voor mensen met een visuele 
beperking. De locaties zijn getest 
door Voorall. 

Stadsboerderijen 
toegankelijker

Trefpunt Rotterdamsebaan gaat verhuizen
Het Trefpunt Rotterdamsebaan gaat verhuizen naar Binckhorstlaan 340.  
Het huidige gebouw wordt gesloopt vanwege de aanleg  van de Rotterdamse-
baan.  Van woensdag 4 tot en met zaterdag 7 april is het Trefpunt gesloten. 
Vanaf woensdag 11 april bent u welkom op de nieuwe locatie. Kijk voor meer 
informatie op www.denhaag.nl/rotterdamsebaan. jurriaan brobbel

■ De gemeente gaat nog voor  
de zomer een verbod op het  
rijden met een snorfiets in de 
Grote Marktstraat invoeren. 
Snorfietsers zorgen momenteel 
voor gevaarlijke situaties in de 
Grote Marktstraat en zijn bij veel 
(bijna)aanrijdingen   met voet
gangers betrokken. Dit verbod 
maakt het voor het winkelend 
publiek veiliger. Alle snorfietsen 
moeten straks via de Lutherse 
Burgwal en de Gedempte Gracht 
door het centrum rijden.

Snorfietsers weg uit
Grote Marktstraat

Meer informatie?
denhaag.nl/buitenspeeldag

Eens per jaar is de straat van de 
kinderen. Op de Nationale 
Buiten speeldag woensdag 13 juni 
worden in heel Den Haag straten 
afgesloten om te veranderen in 
een speelplek. Ook meedoen met 
uw straat? Vraag dan een gratis 
vergunning aan.

■ ■ Op de Buitenspeeldag organi
seren veel buurten leuke activi
teiten voor kinderen op straat. 
Bijvoorbeeld  rokjesvoetbal, een 

verkleedestafette of midgetgolfen. 
Wilt u voor de activiteiten een 

straat afsluiten? Dan moet u 
hiervoor  een vergunning en drang
hekken aanvragen. De vergunning 
is gratis. De dranghekken moet u 
wel betalen. U kunt ook subsidie bij 
uw stadsdeel aanvragen voor de 
activiteiten. Met deze subsidie kunt 
u onder andere de dranghekken 
betalen.

Een vergunning aanvragen kan 
door een email te sturen naar 

Hilde Soutendijk van Zebra Welzijn 
via h.soutendijk@zebrawelzijn.nl. 
U krijgt dan meer informatie en 
een vragenlijst voor een veiligheids
plan voor kleine evenementen. 
Stuur het veiligheidsplan uiterlijk  
3 april terug om uw vergunning  
aan te vragen. U krijgt zo snel 
mogelijk  een reactie op uw 
vergunningaanvraag.

Doe met uw straat mee 
met de Buitenspeeldag

 ‘I k ben een buitenlandse studente,’ vertelt een jonge 
vrouw. ‘Mijn familie betaalt alle kosten van de studie en 
het leven in Den Haag. Net genoeg om van rond te 

komen. Ik hoorde van medestudenten dat zij kwijtschelding 
krijgen van de gemeentelijke belastingen. Maar mijn aanvraag 
is afgewezen, terwijl we even weinig inkomen hebben. Dat kan 
toch niet kloppen?’

De ombudsman belooft uit te zoeken wat hier aan de hand 
is. De gemeente stelt een hele reeks 
voorwaarden aan de kwijtschelding van de 
afvalstoffenheffing en andere lokale lasten. 
Eén daarvan is dat het eigen vermogen 
niet meer bedraagt dan € 2.269, (2018). 
Dat is de optelsom van alle banktegoeden 
en de waarde van bezittingen op het 
moment van de aanvraag. En daar zit het 
probleem voor de studente.

De migratiedienst (IND) legt eisen op aan 
studenten van buiten de EU die een 
verblijfsvergunning aanvragen voor een 
studie in Nederland. Ze moeten bijvoor
beeld aantonen voldoende geld te hebben 
om minstens een jaar lang van te kunnen 
leven. Nederland wil voorkomen dat zij een 
beroep op de sociale voorzieningen doen. 
Buitenlandse studenten dienen maande
lijks minimaal te beschikken over het 

normbedrag voor uitwonende studenten volgens de Wet op de 
studiefinanciering (circa € 850,). 

De ouders van de betrokken studente hebben in één keer 
haar toelage voor een heel jaar op een Nederlandse bank
rekening gezet. Dat bedrag is veel hoger dan het maximaal 
toegestane eigen vermogen om voor kwijtschelding in 
aanmerking te komen. De ombudsman concludeert dat de 
gemeente de regels juist heeft toegepast. Hoe spijtig ook, daar 
valt niets op af te dingen. De studente zal de aanslag moeten 
voldoen en dat geldt ook voor de waterschapslasten. Ze mag 
bovendien haar kleine inkomen niet aanvullen met een 
bijbaantje. Voor studenten van buiten de EU geldt een 
werkverbod.

Arme student

Meer informatie?
denhaag.nl/fietsen

Het fietsgebruik 
in Den Haag 
is de afgelopen 
jaren flink 
toegenomen

De afgelopen twee jaar zijn 
38 Haagse kruispunten veiliger 
gemaakt voor fietsers. Op deze 
kruispunten kwamen haaien
tanden en kruisen. Ook kregen 
fietsers meer opstelruimte en 
meer groen licht. 

■ ■ Het fietsgebruik in Den Haag is 
de afgelopen jaren flink toegeno
men. Vooral de stroom fietsers naar 
het centrum en de stations groeit. 
Om dit in goede banen te leiden, in
vesteert de gemeente in het verbe
teren van fietspaden, kruispunten 
en fietsparkeerplekken in de stad. 

Haaientanden en kruisen
Bij grote drukte kunnen rijen wach
tende fietsers voor een verkeers
licht de doorgang blokkeren voor 
andere fietsers. Dit is een grote 
ergernis. 

Door kruisen of haaientanden 
aan te brengen zijn fietsers eerder 
geneigd een kruisingsvlak vrij te 
houden. Daardoor kunnen andere 

fietsers beter passeren. Dat blijkt 
uit Haags onderzoek. Ook maken 
haaientanden het voor fietsers 
duidelijker  wie er voorrang heeft.  
Dat komt de verkeersveiligheid ten 
goede. In nieuwe ontwerpen krijgen 

kruispunten  met verkeerslichten 
daarom standaard kruisen en 
haaientanden.

Meer groen licht
Fietsers willen bij een verkeerslicht 
snel en veilig kunnen doorfietsen. 
Daarom zijn op meerdere kruispun

ten de verkeerslichten anders inge
steld. Bijvoorbeeld op het kruispunt 
Bezuidenhoutseweg  Prins Claus
laan. Hier krijgen fietsers in iedere 
cyclus twee keer groen, in plaats van 
één keer. Dat verkort de wachttijd 
enorm.

Betere doorstroming
Op veel kruispunten kun je met een 
paar kleine maatregelen de door
stroming van fietsverkeer verbete
ren. Bijvoorbeeld door verkeersei
landsjes te verwijderen. Of door de 
oversteken voor fietsers een meter 
breder te maken. 

Drie kruispunten aangepast
De gemeente Amsterdam heeft 
hier al ervaring mee opgedaan. Ook 
Den Haag gaat hiermee starten. 
In 2018 worden drie kruispunten 
aangepast. Fietsers krijgen hier 
meer ruimte. 

38 Haagse kruispunten 
veiliger voor fietsers
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Deze STiP-baan 
heeft mij n leven 
compleet 
veranderd

Wij kaanpak Nieuwe Stij l
■ 41 projecten, 7 wij ken en 
duizenden bewoners.
■ Het programma loopt van 
2014 t/m 2018.
■ In de wij ken Mariahoeve, 
Den Haag ZuidWest, 
Laakkwartier, Nieuw-
Waldeck, Transvaal, 
Schilders wij k en Regentesse- 
en Valkenboskwartier. 
■ Doel: de leefb aarheid in 
deze wij ken verbeteren 
samen met bewoners, 
maatschappelij ke 
organisaties , ondernemers 
en de gemeente Den Haag.

Harrie van de Louw (directeur De Vaillant), Gino Marchena en Mourad Oufrigh in werktheater de Vaillant (v.l.n.r.). henriëtte guest

 Wordt het de 
Chef’s Special 
of liever een 
Wereldburger? 
Alles met 

einde  loos veel liefde bereid, aldus 
de menukaart van theater
restaurant  De Vaillant. Het perso
neel is al net zo special: leerlingen 
van praktij k school De Einder. 

Met ruim 40.000 bezoekers per 
jaar is De Vaillant uitgegroeid tot 
een groot theaterbedrij f. Naast de 
volle agenda met voorstellingen en 
bij eenkomsten is er ook een vol
waardig restaurant met lunch en 
dinerkaart. Verder verzorgt de keu
ken buitenshuis maaltij den in club
huis De Mussen en het Proefl okaal 
(voor alleenstaanden en ouderen). 
Om dat alles in goede banen te 
leiden , zij n tientallen medewerkers 
in touw. Een fl ink deel van hen doet 
in het theater werkervaring op. 

Mourad (24) heeft sinds een half 
jaar een STiPbaan als administratief 
medewerker. Hij  verzorgt onder 
meer de boekhouding van de horeca. 
‘Dit is mij n redding,’ zegt hij . ‘Ik kon 
maar niet aan werk komen, terwij l ik 
toch een diploma heb. Wat doe je 
dan? Lang uitslapen. Op straat han

gen en geen geld om iets anders te 
doen. Steeds hetzelfde negatieve 
cirkeltje . Ik werd gek van mezelf. 
Genoeg  jongens nemen dan een ver
keerde afslag. Ik ben blij ven geloven 
dat een baan wel zou lukken. Het 
Werkgeversservicepunt gaf me de 
kans om in De Vaillant eerst als vrij 
williger en nu betaald te werken.’ 

Springplank 
Sinds de erkenning in 2015 als leer
werkbedrij f steunt de gemeente de 
leertrajecten in theater De Vaillant, 
vertelt directeur Harrie van de Louw. 
‘Op alle niveaus maken wij  ruimte 
voor mensen die stappen willen 
zetten  op de weg naar werk. Van de 
receptie en techniek tot de keuken. 
Het complete pakket aan leerbanen 
ziet er nu zo uit. Zet je schrap: dertig 
leerlingen van De Einder leren hier 
de horeca kennen. Met steun van de 
gemeente hebben we een leermees
terkok kunnen aantrekken. Verder 
zij n er drie medewerkers met een 
STiPbaan          . Een ‘wij ktrainee’ met een 
academische  opleiding zet nieuwe 
projecten op onder meer voor jonge 
moeders. Zij  is een jaar bij  ons.’ 

‘Verder is er plaats voor stagiaires, 
herintreders en inburgerende vluch

telingen. Binnenkort begint bij  ons 
een jongen uit Syrië. Kortom, een 
enorme mix van opleidingen, achter
gronden en leeftij den. Nieuwe men
sen vragen veel begeleiding. Daarom 
koppelen we alle vaste medewerkers 
aan een collega die werkervaring 
opdoet als interne coach.’ 

‘We zien de mensen groeien in het 
werk. Ze krij gen meer zelf
vertrouwen en ontdekken waar ze 
goed in zij n. Als een soort bij vangst 
brengen zij  familie, vrienden en 
kennissen naar het theater. Mourad 
heeft bij voorbeeld heel goed contact 
met een groep Marokkaanse 
vrouwen  die hier nu wekelij ks komt. 
Zo bereiken we groepen die niet 
vertrouwd  zij n met theater. Ons 
theater heeft veel profi jt van onze 
leerwerkcollega’s en voor hen is het 
theater een springplank naar een 
reguliere baan of opleiding.’

Praktij kschool De Einder maakt 
creatief gebruik van de faciliteiten 
om leerlingen te laten leren/
werken . Zo hebben ze de taak om 
alle horecatextiel te wassen en 
daaraan is meteen ook een buurt
service gekoppeld. Ouderen 
kunnen  de was laten doen bij  het 
theater. Net als andere klusjes zo

als hulp bij  het digitaal aanvragen 
van een Ooievaarspas.

Leerling Gino (14) staat drie maan
den lang enkele dagen per week 
achter de bar. Hij  heeft het naar zij n 
zin. En dat niet alleen, hij  blij kt ook 
talent voor de horeca te hebben. Één 
keer uitleggen was genoeg om het 
espressoapparaat en andere appara
tuur te kunnen bedienen. ‘Ja, dit is 
leuk werk,’ zegt hij . ‘Leuker dan de 
arbeidstraining op de Haagse Markt. 
Daar kom je pas achter door het te 
doen. Misschien kan ik wel naar een 
horecaopleiding.’ Zij n begeleider van 
De Einder heeft er vertrouwen in. 
‘Deze jongen heeft het in zich. Dat zie 
je meteen. Hij  draait zelfstandig de 
bar en gaat correct om met klanten. 
Je hoeft weinig uit te leggen. Gino is 
op z’n plek en dat straalt hij  uit.’ 

Dat geldt ook voor Mourad: ‘Deze 
STiPbaan heeft mij n leven compleet  
veranderd. Ik sta vroeg op, ben de 
hele dag bezig en heb veel nieuwe 
mensen leren kennen. Mij n familie 
is blij  dat ik niet meer de halve dag 
in bed lig. Dat gaat ook nooit meer 
gebeuren. De STiPbaan duurt 
maximaal drie jaar. Dan moet ik 
genoeg ervaring hebben om verder 
te kunnen.’

Een werktheater in de wij k

Wij kaanpak Nieuwe Stij l bestaat drie jaar. Ruim 40 projecten zij n gestart in de Haagse aandachtswij ken. 
Wat betekenen deze projecten voor de wij ken en haar bewoners? In de laatste afl evering van deze serie 
aandacht voor leerwerkbedrij f De Vaillant. 

 Op 16 maart is de 
eerste Park en Bike 
locatie aan de 

Uithof geopend. Bij  Park en 
Bike kunt u uw auto 
parkeren op een gereser
veerde plek op de Uithof en 
vervolgt u uw reis met een 
fi ets. 

De gemeente wil met het 
aanbieden van Park en Ride 
locaties het aantal auto’s in 
het centrum van de stad 
verminderen en het gebruik 
van het openbaar vervoer of 
fi ets stimuleren. 

Vanaf 8 euro per dag 
parkeert u de auto op de 

Uithof en heeft u een fi ets 
tot uw beschikking. Er 
kunnen verschillende 
fi etsen gehuurd worden 
zoals een fi ets met terug
traprem, met een versnel
ling of een elektrische fi ets, 
bakfi ets of tandem.

Het idee voor de Park en 
Bike is afk omstig van Hans 
van der Zij den, directeur 
van de Haagsche Stadsfi ets. 
Hij  won hiermee een 
prij svraag van de gemeente 
en kreeg subsidie. 

 D eze maand zij n 
de werkzaam
heden aan het 

Hobbema plein gestart. 
De bestrating wordt 
vernieuwd en de fi etspaden 
en rij banen krij gen nieuw 
asfalt. Er komt meer groen 
en nieuwe straatbanken. 
De werk zaamheden duren 
naar verwachting  tot 
eind juni. 

Afsluitingen
Om overlast voor de markt 
te beperken wordt vooral in 
het weekend gewerkt. 
Tij dens vier weekenden is 

het plein afgesloten voor 
doorgaand verkeer.
■ Zaterdag 21 april 
vanaf 20.00 uur tot 
dinsdag 24 april 6.00 uur
■ Zaterdag 28 april 
vanaf 20.00 uur tot 
dinsdag 1 mei 6.00 uur
■ Zaterdag 5 mei 
vanaf 20.00 uur tot 
dinsdag 8 mei 6.00 uur
■ Zaterdag 26 mei 
vanaf 20.00 uur tot 
dinsdag 29 mei 6.00 uur

 Op 26 maart zij n de 
werkzaamheden op 
de route Kij kduin

Houtrust gestart. De weg is 
afgesloten vanaf de Machiel 
Vrij enhoeklaan ter hoogte 
van de Kij kduinsestraat tot 
het tankstation. Bus 23 en 24 
rij den tij delij k om. Ook is de 
Daal en Bergselaan van en 
naar de Sportlaan afgeslo
ten. De werkzaamheden 
zorgen voor verkeershinder. 
Het verkeer over de Machiel 
Vrij enhoeklaan wordt 
omgeleid via de Laan van 
Meerdervoort en De Savornin 
Lohmanlaan. Bewoners in de 

directe omgeving krij gen te 
maken met afsluitingen en 
de verkeersdrukte in 
Den Haag neemt toe. De 
extra reistij d kan tij dens de 
spits oplopen tot een 
half uur. De gemeente doet 
er alles aan om te zorgen dat 
de stad bereikbaar blij ft. Ga 
goed voorbereid de weg op. 
Volg de omleidingsroutes en 
elektronische routeborden 
voor de snelste route. Bekij k 
ook de actuele vertragings
tij den op de website.

De route wordt aantrekkelij ker voor fi etsers en voetgangers. gemeente den haag

Verken Den Haag eens op de fi ets.  martijn beeKman Tij dens vier weekenden is het plein afgesloten. martijn beeKman Houd tij dens de spits rekening met een half uur extra reistij d. 

Actueel
■ 3 tot ongeveer 20 april: 
kruispunt Gouverneurlaan - De 
Genestetlaan afgesloten. De 
gemeente gaat het kruispunt 
veiliger maken. Verkeer wordt 
omgeleid en ook de bus heeft 
een andere route. De tramlij nen 
16 en 17 blij ven tij dens de 
werkzaamheden rij den. Ook 
bus 18 richting Neherkade 
blij ft de kruising gebruiken. 
■ Tot en met 6 april (naar 
verwachting): onderhoudswerk 
aan de Zwolsestraat (tussen de 
Alkmaarsestraat en de Stevin-
straat). De parkeervakken en het 
fi etspad worden opnieuw 
bestraat. Ook de rij baan krij gt 
een nieuwe laag asfalt.
■ Op www.denhaag.nl/
bereikbaarheid vindt u alle 
wegwerkzaamheden 
eenvoudig  op de kaart.

Meer informatie? 
denhaag.nl/bereikbaarheid

Meer informatie? 
parkenbikedenhaag.nl 

Meer informatie? 
denhaag.nl/
hobbemaplein

Meer informatie? 
kij kduinhoutrust.nl

Meer informatie? 
denhaag.nl/bereikbaarheid

De route van Hollands 
Spoor, via de Stationsweg 
en de Wagenstraat, naar 
het Oude Centrum, wordt 
opnieuw ingericht. Het 
plan voor deze ‘Loper 
Oude Centrum’ is samen 
met bewoners en 
ondernemers uit de 
omgeving gemaakt. 

D aarbij  is rekening 
gehouden  met wensen uit 
de buurt. Het resultaat is 

een mooie, veilige en vooral gast
vrij e stadsentree.

De route krij gt een betere uit
straling. Zo komt er een nieuwe 
bestrating  met klinkers. Ook komen 
er drempels om het autoverkeer te 
remmen. Hiermee wordt de route 

aantrekkelij ker en veiliger voor 
fi etsers  en voetgangers. De maxi
mum snelheid gaat van 50 km naar 
30 km per uur.  

De route wordt ook een aan
gename plek om te verblij ven. Er 

komen fl ink wat bomen en veel 
groen bij . Ook komt er meer ruimte 
voor terrassen. De straten krij gen 
nieuwe straatverlichting met een 
klassieke uitstraling. In het 
Huij gens park komen zitranden om 

even uit te rusten. De bomen in het 
opgeknapte park worden op een 
sfeervolle manier verlicht.

Spreuken in 33 talen
Op de stoepranden komen op 
33 plaatsen spreekwoorden en 
gezegden  in evenzoveel talen. Alles 
wordt in steen uitgehouwen in het 
oorspronkelij ke schrift. Buurt
bewoonster Ingrid Tieken ver
zamelde de spreuken en voerde het 
project in samenwerking met een 
aantal studenten  van de Universi
teit Leiden  uit. Naast de spreuken 
staat weergegeven wat de 
oorspronkelij ke  taal is en natuurlij k 
de Nederlandse vertaling.

De werkzaamheden beginnen 
op 3 april en zij n naar verwach
ting in november van dit jaar 
klaar.

Gastvrij e route Oude Centrum

De gemeente investeert fl ink in de stad. De aanleg van nieuw openbaar vervoer en onderhoud aan wegen, 
bruggen en riolering brengen onvermij delij k hinder met zich mee. Uiteindelij k is de stad straks klaar voor de 
toekomst. Op deze pagina leest u over plannen, werkzaamheden en resultaten.

Eerste Park en Bike geopend Hobbemaplein wordt opgeknapt Werkzaamheden Kij kduinHoutrust 

Vooruitblik
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Scheveningen-Bad bestaat 200 jaar. 2018 is een feestjaar vol activiteiten. 
Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een mooiere badplaats. henriëtte guest

■ Bibliotheek Den Haag organiseert 
dit jaar door heel Den Haag meer 
dan 100 activiteiten in het kader 
van Feest aan Zee. Van lezingen over 
strandmode tot workshops 
zandsculpturen bouwen of een 
megavlieger bouwen voor kinderen. 
Vanaf mei rijdt op mooie dagen een 
mobiele strandbibliotheek langs de 
boulevard met gratis afgeschreven 
boeken en tijdschriften.

Samen Mega  vlieger 
bouwen in de bieb

■ De Haagse musea pakken 
tijdens het feestjaar Feest aan Zeer 
uit met tentoonstellingen en 
activiteten. Zo is in het Gemeente
museum deze week een tentoon
stelling geopend van de Duitse 
kunstenaar Max Liebermann 
gecombineerd met werken van de 
Haagse School. Hij vond in 
Scheveningen inspiratie voor zijn 
schilderijen.

Feest aan Zee in de  
Haagse musea

Ringen aan Zee - iconisch strandlandschap
Tot 12 april is op het strand van Scheveningen het kunstwerk Ringen aan Zee te 
zien. De twintig zandringen staan voor 200 jaar badcultuur in Scheveningen.  
In het weekend klinken er vanuit de reuzenschelpen gedichten, liederen en 
verhalen over de Scheveningse geschiedenis. Ook verschijnen er ‘zandgezichten’ 
van kunstenaar Rikke Munkholm Laursen. henriëtte guest

Meer informatie?
feestaanzee.nl

Meer informatie?
bibliotheekdenhaag.nl

Meer informatie?
feestaanzee.nl

■ Het eerste badhuis, de plek waar 
Mesdag schilderde, paviljoen  
Von Wied, het Renbaankwartier en 
het Belgisch Park. Van 6 april tot 
eind september kunt u elke 
vrijdagmiddag mee met de 
wandeling ‘200 jaar Badplaats.’  
Een gids van Gilde Den Haag vertelt 
onderweg alles over de geschiede
nis van ScheveningenBad. Tickets 
zijn te reserveren via de VVV.

Komend weekend is het Pasen, 
traditioneel het eerste drukke 
weekend op Scheveningen.  
Het wordt dit jaar een bijzonder 
strandseizoen. De badplaats 
bestaat 200 jaar en dat wordt 
gevierd met ‘Feest aan Zee’: een 
feestjaar vol activiteiten. Tegelij
kertijd wordt er volop gewerkt aan 
een mooiere badplaats.

■ ■ De gemeente wil Scheveningen
Bad aantrekkelijker maken voor be
woners, ondernemers en bezoekers. 
Daarom investeert de gemeente on
der de noemer ‘De Kust Gezond’ € 25 
miljoen in het verbeteren van de 
buitenruimte in ScheveningenBad. 
Ook particuliere bedrijven investe
ren in de badplaats. Oktober 2017 is 
gestart met het vernieuwen van de 

Noordboulevard tussen De Pier en 
het Zwarte Pad. Aan de vernieuwde 
boulevard komen nieuwe horecage
legenheden en winkels met daar 
onder een ondergrondse parkeer
garage met plaats voor 700 auto’s.  
In verband met de werkzaamheden 
staan er dit seizoen geen strand
paviljoens op de Noordboulevard. 
Over het strand is een tijdelijk pad 
van betonplaten aangelegd. Ook op 
de Middenboulevard (tussen De Pier 
en de beeldentuin) wordt gewerkt. 
Het pand van Vitalizee is gesloopt. 
Op deze plek komt de nieuwbouw 
van Legoland. 

Op de hoogte blijven? Meld u 
aan voor de nieuwsbrieven
denhaag.nl/dekustgezond
feestaanzee.nl/nieuwsbrief

Strandseizoen
begint weer

Wandeling 
200 jaar badplaats

Meer informatie?
denhaag.nl

Openingstijden rond 
feestdagen voorjaar

De gemeente is gesloten op 2 april 
(tweede paasdag), 27 april 
(Koningsdag), 10 mei (Hemelvaart) 
en 21 mei (tweede pinksterdag). 
Ook rond de feestdagen zijn er 
aangepaste openingstijden. 

14070 (centrale telefoonnummer)
■ 2 april, 27 april, 10 mei en 21 mei 
gesloten

(070) 353 75 00  
(klantenservice SZW)
■ 2 april, 27 april, 10 mei, 11 mei en 
21 mei gesloten

Balies Publiekszaken 
(stadsdeelkantoren)
■ 2 april, 27 april, 10 mei en 21 mei 
gesloten 
■ 4 mei (Nationale Herdenking): 
balies stadsdeelkantoor Loosduinen 
open van 12.00 tot 16.30 uur  
(alleen op afspraak) 

Bibliotheek Den Haag
■ Zie www.bibliotheekdenhaag.nl

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
■ Zie www.cjgdenhaag.nl

Den Haag Informatie ©entrum 
(stadhuis)
■ 2 april, 27 april, 10 mei en 21 mei 
gesloten

Informatiebalies op stadsdeel
kantoren/receptie stadhuis
■ 2 april, 27 april, 10 mei en 21 mei 
gesloten 
■ 4 mei (Nationale Herdenking): 
balies stadsdeelkantoor Loosduinen 
open van 12.00 tot 16.30 uur 

SportOtheek, Sportinfolijn en 
afdeling Sportverhuur
■ 2 april, 27 april, 5 mei,  
10 mei, 11 mei en 21 mei gesloten

Stadsboerderijen
■ 27 april gesloten
■ 1 april, 2 april, 5 mei, 10 mei, 
11 mei en 20 mei geopend

The Hague International Center 
(stadhuis)
■ 2 april, 27 april, 10 mei en 21 mei 
gesloten

Trefpunt Rotterdamsebaan
■ Zie denhaag.nl/rotterdamsebaan

Zwembaden
■ 1 april, 27 april, 5 mei en 20 mei 
gesloten.
■ 2 april is zwembad het Zuider
park open van 9.30 tot 13.00 en van 
14.00 tot 16.00 uur en het Hofbad 
van 9.30 tot 16.00 uur. Overige 
zwembaden zijn gesloten.
■ 10 mei is zwembad het Zuider
park open van 9.30 tot 13.00 van 
14.00 tot 16.00 uur en het Hofbad 
van 9.30 tot 16.00 uur. Overige 
zwembaden zijn gesloten.
■ 21 mei is zwembad de Waterthor 
open van 8.00 tot 13.00 uur en het 
Hofbad van 9.30 tot 16.00 uur. 
Overige zwembaden zijn gesloten.

Gemeentelijke ombudsman
■ 30 maart, 2 april, 27 april , 
10 mei, 11 mei en 21 mei gesloten

GGD
■ Zie www.ggdhaaglanden.nl

Haags Gemeentearchief, Gemeente  
archief LeidschendamVoorburg,  
Nederlands Muziek Instituut
(studiezaal in stadhuis)
■ 2 april, 27 april, 5 mei, 10 mei, 
11 mei en 21 mei gesloten

Horecabalie (stadhuis)
■ 2 april, 27 april, 10 mei en 21 mei 
gesloten

Huisvuil
■ Zie www.denhaag.nl/
huisvuilkalender

Inzage Bouwtekeningen balie 
(stadhuis)
■ 2 april, 27 april, 5 mei, 10 mei, 
11 mei en 21 mei gesloten. 

Kadasterbalie (stadskantoor Leyweg)
■ 2 april, 27 april , 10 mei, 11 mei 
en 21 mei gesloten

Kavelwinkel (stadhuis)
■ 2 april, 27 april , 10 mei, 11 mei 
en 21 mei gesloten

Pandhuis en  
Gemeentelijke Kredietbank
■ 2 april, 27 april, 10 mei, 11 mei en 
21 mei gesloten. 

Sporthallen
■ 1 april, 2 april, 27 april, 5 mei, 
10 mei, 20 mei en 21 mei gesloten
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Op het Plein is van 11.00 tot 16.00 uur een historische markt met allerlei activiteiten voor jong en oud. edward niewold

Meedoen aan een activiteit? Haal vooraf een kaartje bij de kraam van de 
organisatie op het Plein

Beklimming toren Grote Kerk en demonstratie carillon
Beklim de toren van de Grote Kerk en leer alles over het carillon (gratis).

Boottochten
Ontdek de Haagse geschiedenis vanaf het water. De Ooievaart organiseert 
een gecombineerde wandel- en vaartocht met als thema 400 jaar Haagse 
Grachten (2 euro). Of vaar mee met de boottocht ‘Vreemde Eend in de 
Gracht’ van de Willemsvaart (5 euro). 

Fietstocht ‘Nieuwe Haagse School’
Ga mee met de fietsexcursie door Benoordenhout en maak kennis met de 
architectuur van de Nieuwe Haagse School (gratis). 

Kinderactiviteiten
Speciaal voor kinderen organiseert Gilde Den Haag de kinderwandeling 
‘Van Haags Jantje naar Haagse Harry’ (gratis). In het Haags Historisch 
Museum kunnen kinderen meedoen met de kinderworkshop 
‘Maak je eigen knuffelooievaar.’ Reserveer vooraf een plekje via  
educatie@haagshistorischmuseum.nl of (070) 312 30 65 (5 euro).

Lezingen 
Luister naar een gratis lezing in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. De 
thema’s zijn: 100 jaar Nieuwe Haagse School, de moord op de gebroeders 
De Witt en Joodse nieuwkomers in Den Haag. In het pand Herenstraat 8 
kunt u een lezing bijwonen over studentenbioscoop Kriterion (2 euro). 

Muziek
Geniet van Nederlandse operamuziek uit de 18de eeuw tijdens het 
Nachtegaal concert in de Haagsche Kluis (gratis). 

Rondleidingen
Ga mee met een gratis rondleiding in een museum of ander bijzonder 
gebouw. Bijvoorbeeld het Haags Historisch Museum, museum de Gevan-
genpoort (beperkt aantal kaarten!), museum Van Kleef, studio Pulchri en de 
kelders van het Haags Gemeentearchief. 

Rondritten
Maak een rondrit door de stad per historische Haagsche bus (2 euro) of met 
de Tourist Tram (gratis). 

Stadswandelingen
Wandel mee onder leiding van een ervaren gids. Bijvoorbeeld met de 
rondwandeling ‘Haagsche Ooievaar’ van geschiedkundige vereniging Die 
Haghe (gratis). Of de wandeling ‘Vreemde vogels rond Plein en Hofvijver’ 
van Gilde Den Haag (gratis). Ontdek waar Johan de Witt woonde en werkte 
tijdens de wandeling van de Vereniging Vrienden van de Witt (gratis). De 
Vrienden van de Hofvijver organiseren een historische Binnenhofwandeling 
met uitleg en een stadswandeling ‘Op zoek naar de gevleugelde vrienden 
van Den Haag’ (gratis). Of ga mee met de busrit en rondwandeling bij 
station Hollands Spoor van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed (gratis). 
De Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen organiseert een Rond-
wandeling op het Plein, Binnen- en Buitenhof (1 euro). 

Storytelling 
Maak kennis met storyteller Lenaert Aertsoen in Museum de Gevangen-
poort. Kaartjes (beperkt aantal!) zijn verkrijgbaar bij de kraam van  
Museum de Gevangenpoort op het Plein (gratis). 

Tentoonstellingen
Bezoek de tentoonstelling ‘De wereld achter een poppenhuis’ in het  
Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7 (gratis). Ontdek de dodo in de 
tentoonstelling ‘De wereld van de VOC’ in het Nationaal Archief (gratis).  
Of kom meer te weten over het leven van Vincent van Gogh in Den Haag in 
het Jan van Goyenhuis aan de Dunne Bierkade 16a (1 euro).

Historische markt op het Plein
Op het Plein zijn de hele dag gratis activiteiten zoals een Vreemde Vogels 
Safari, een workshop maak je eigen vogelspoor op een linnen tas, een film 
over gekke vliegtuigen op Ypenburg en een workshop maak je eigen 
reisjournaal (van 8-88 jaar). Ook zijn er speciale kinderactiviteiten zoals een 
zwanenzweefmolen, poffertjes snoepen, samen met je ouders een duck 
face foto maken in de VW-fotobus, je eigen ganzenbord maken en eendjes 
hengelen. Haal hiervoor een gratis strippenkaart bij de kraam van het 
Haags Gemeentearchief of bij Café Het Kippenhok in de grote tent. 

Programma

Meer informatie?  
dagvandehaagse
geschiedenis.nl of volg de  
Dag van de Haagse 
Geschiedenis op Facebook

Hoe werkt het?
■ Wilt u meedoen met een 
activiteit? Haal dan eerst een 
kaartje op het Plein.
■ Kaartjes zijn verkrijgbaar bij 
de kramen van de deel-
nemende organisaties.
■ Voor de kinderactiviteiten 
op het Plein kunt u een gratis 
strippenkaart halen bij de 
informatiekraam. 
■ Alle activiteiten staan op de 
website en in het 
programmaboekje
■ De activiteiten op het Plein 
zijn gratis, voor expedities 
wordt soms een kleine 
vergoeding gevraagd.

 Het Plein is het hart 
van de Dag van de 
Haagse Geschiedenis. 
Van 11.00 tot 
16.00 uur is hier een 

historische markt met allerlei 
activiteiten  voor jong en oud. Ook 
kunt u hier kaartjes halen voor 
rond leidingen, lezingen, boot
tochten, toren beklimmingen en 
stads wandelingen. Voor expats is 
er een Engelstalig programma.

‘Vreemde vogels’ is dit jaar het 
thema van de Dag van de Haagse 
Geschiedenis. Het thema verwijst 
naar de ooievaars die sinds de 
middel eeuwen met Den Haag 
verbonden  zijn. In de 16de eeuw 
verschijnt de ooievaar in het wapen 
van Den Haag. Waarom een 
ooievaar ? Misschien omdat 
ooievaars  geluk brachten. Of om
dat gekort wiekte ooievaars vroeger 
de vismarkten in de stad schoon 
hielden . Voor de Scheveningse 
vissers vrouwen die handel dreven 
op de vismarkt waren de ooievaars 
zeer welkome schoonmakers.

Het thema ‘vreemde vogels’ is 
ook een verwijzing naar al die 
mensen  uit verre landen die de af

gelopen eeuwen in Den Haag en 
Scheveningen  een veilig thuis von
den. Van de zeventiende eeuwse 
filo soof en lenzenslijper Baruch 
Spinoza  en de Italiaanse terrazzo
werkers in het begin van de twin
tigste eeuw tot mensen van 180 
verschillende nationaliteiten nu. 

En wat te denken van de letterlijk 
vreemde vogels die in de jaren dertig 
van de twintigste eeuw op de boule
vard te vinden waren? Deze struis
vogels waren bedoeld om de toeris
ten te vermaken. Tijdelijke bezoekers 
en mensen die zich hier voorgoed 
nestelen. Samen een bonte verzame
ling ‘vreemde vogels’ die Den Haag 
maakt tot de stad die ze is. 

Rijke geschiedenis
Al ruim 10 jaar organiseert het 
Haags Gemeentearchief samen 
met instellingen in de stad de Dag 
van de Haagse Geschiedenis. De 
dag is bedoeld om alle inwoners 
bekend te maken met de rijke ge
schiedenis van Den Haag en hen dit 
zelf ook te laten ontdekken. Ruim 
30 instellingen en verenigingen die 
zich bezighouden met de geschie
denis van de stad doen mee.

Dag van de Haagse 
geschiedenis

Op de Dag van de Haagse Geschiedenis kan iedereen kennis maken met de rijke 
geschiedenis van Den Haag. Voor jong en oud is er zaterdag 14 april van alles te 
beleven. Kom naar het Plein en doe mee aan een van de vele activiteiten.
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Concerten bij het kampvuur. bonfire beach fest

Zondag 22 april is de opening van het strandseizoen in Kijkduin. 

Tubleweed in Jorplace. iwan de brabander

20
APR

Tijdens het Tajine 
festival kan iedereen 
kennis maken met de 

veelzijdige cultuur van het 
MiddenOosten en NoordAfrika. 
Op 20 en 21 april staan er 
kraampjes op het Lange Voorhout 
met kruiden, vruchten en kleding, 
henna schilderen, straattheater 
en kookworkshops. Ook treden er 
diverse artiesten op.

Tajine Festival op 
Lange Voorhout

22
APR

Meer informatie?
kijkduinbeachresort.nl

kunt zomaar oog in oog komen te 
staan met de Kiddy Ride Police. 
Want rijles in een botsauto mag 
dat wel? En wat te denken van 
wellness op wielen? Vraag het de 
Stille Fanfare. Zij houdt heel wijs 
de lippen op elkaar.

Voor de zonnigste 
opening van het 
strandseizoen ga je naar 

Kijkduin. Daar wemelt het op 
22 april van de knotsgekke acts, 
muzikale toppers en vuurwerk
fanaten. Voor het festival komt de 
Haagse trots The Deaf over. Ook 
Lucky Fonz en The Bazzookas 
treden op. Wees voorzichtig want u 

Meer informatie?
hipfest.nl

30
MRT

Meer livemuziek op 
Scheveningen. Dat is de 
ambitie van het gratis 

popfestival HipFest. Vrijdag 
30 maart treden vanaf 15.00 uur 
zo’n 25 bands op in de horeca in de 
Keizerstraat. Van bekende acts tot 
jong talent. De festivalpodia zijn 
onder meer in Muziekcafé De 
Maatschappij,  Op Scheveningen, 
De Snoeshaen, Poppodium 
Saturnus, Jorplace Hostel en 
Meneer Chocola.

HipFest in de
Keizerstraat

Kijkduin Sunrise

Meer informatie?
duinenmars.nl

7
APR

Wandel mee met Duinenmars
Zaterdag 7 en zondag 
8 april is de 68ste 
Duinenmars. U kunt  

één of twee dagen meewandelen.  
Er zijn routes van 5, 10, 15, 25 en 
40 km. De 5 en de 10 kilometer zijn 
ook geschikt voor deelnemers met 
kinderwagens en rolstoelen. Start 
en finish is op de Machiel Vrijen

hoeklaan in Kijkduin. De kosten 
bedragen € 3,50 per deelnemer  
(bij voorinschrijving en met 
medaille/cijfer). Houders van een 
Ooievaarspas krijgen 50% korting.

Meer informatie?
bonfirebeachfest.com

20
APR

Op vrijdag 20 en 
zaterdag 21 april 
verandert het strand van 

het Zuiderstrand tot Zwarte pad in 
een groot festivalterrein. Het 
tweedaags festival BonFire Beach 
Fest is de opening van het strand
seizoen. Cultuur, concerten bij het 
kampvuur en culinair genieten 

gaan samen met sportieve 
activiteiten aan zee. Het Franse 
gezelschap Carabosse presenteert 
een imposante vuurtuin  
“Les installations de feu” van 
tientallen vuurinstallaties.  

Opening strandseizoen 
met Bonfire Beach Fest

Meer informatie?
dezeemansloop.nl/zeemansloop

21
APR

Zaterdag 21 april 
organiseert Wandel
sportvereniging de 

Zeemansloop een afwisselende 
wandeltocht door de parken en 
duinen in en rond Den Haag en 
Scheveningen. Je kunt kiezen 
tussen de afstanden 5, 10, 15, 20, 
30 of 40 km. De routes van de 5 en 
10 km zijn ook toegankelijk voor 
kinderwagens, rolstoelen en 
rollators. Aanmelden kan op de 
dag zelf bij de startlocatie Hout
rust Squash. Meedoen kost 5 euro 
(tot 12 jaar € 2,50).

Wandeltocht 
de Zeemansloop

Meer informatie?
haagsevrijheidsweken.nl

13
APR

Van 13 april tot en met 
5 mei zijn de Haagse 
Vrijheidsweken. Instel

lingen in Den Haag organiseren in 
de aanloop naar 5 mei tientallen 
activiteiten, waaronder theater
voorstellingen, lezingen, films, 
rondleidingen en tentoonstellingen. 
Zo zijn er de Vrijheidscolleges van 
bekende opiniemakers en denkers 
zoals Jan Terlouw, Massih Hutak en 
Fresku.
De atoombunker onder de 
voormalige ministeries aan de 
Schedeldoekshaven wordt voor het 
eerst opengesteld voor bezoekers. 
Ook de bunkers aan de Badhuisweg 
zijn open voor bezichtiging. 
Atlantikwall museum Schevenin
gen heeft een commandobunker, 
een manschappenbunker en een 
toiletbunker toegankelijk gemaakt 
en authentiek ingericht. Er is ook 

een wandeling langs het tracé van 
de voormalige Atlantikwall.
Op en rond landgoed Ockenburg 
geven gidsen rondleidingen. Aan 
de hand van foto’s vertellen ze over 
de Duitse invasie van mei 1940. 
Corien Glaudemans (Stichting 
Joods Erfgoed Den Haag en Haags 
Gemeentearchief) houdt een lezing 
over een vergeten hoofdstuk in de 
Haagse oorlogsgeschiedenis: de 
tragedie van de tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gedeporteerde 
joodse bewoners (patiënten en 
onderduikers) van de Haagse 
klinieken Bloemendaal en 
Rosenburg  (thans Parnassia).  
Voor hen is eind 2017 een 
herdenkings monument opgericht.

Meer informatie?
denhaag.nl/westduinpark

5
APR

Bent u nieuwsgierig hoe 
het Westduinpark eruit 
ziet dit voorjaar? Meld u 

dan aan voor een van de wandel
excursies die de gemeente tussen 
5 april en 13 juni organiseert. 
Onder leiding van een deskundige 
boswachter ontdekt u alle bijzon
derheden, veranderingen en mooie 
plekjes van dit prachtige duin

gebied. De excursies duren 1,5 tot 
2 uur. U kunt zich aanmelden via 
excursies.boswachter@denhaag.nl. 
Het maximaal aantal deelnemers 
per excursie is 25. Deelname is 
gratis. Kijk voor data en tijden op 
www.denhaag.nl/westduinpark.

Wandelexcursies in 
het Westduinpark

Ontdek het Westduinpark tijdens een excursie met de boswachter. gemeente den haag

Fresku geeft een van de Vrijheidscolleges. ashraf rolobessy

Haagse Vrijheidsweken: 
tientallen activiteiten
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