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Gezocht Chauffeur/Begeleider
voor meerdere maar minimaal 1 dagdeel per week

Dankbaar werk 
De bijzondere contacten, de dankbare 
blik in de ogen van de passagiers en 
de gezellige sfeer binnen het team, met 
collega’s die altijd voor elkaar klaarstaan, 
maken dit tot favoriet vrijwilligerswerk.

Het is hier 

fantastisch!

voor meerdere maar minimaal 1 dagdeel per week

Dank u wel!

Minister De Jonge 
op werkbezoek

© Arenda Oomen

Een proefperiode meerijden?
Maak vrijblijvend kennis met de 
Chauff eurs en Begeleiders. 
Het Vrijwilligerspunt Scheveningen 
brengt u graag met hen in contact.

Prettig rijden 
De nieuwe bussen van het merk
Mercedes Sprinter zijn voorzien van 
de modernste technieken (airco, 
automaat) voor het veilig vervoer 
van rolstoelgebonden personen.

Voor meer informatie: 
(070) 416 20 20 
info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl 
www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

1436-0128 [A] Chauffeur gezocht 210x297mm.indd   1 01-08-18   14:44



Nieuws van Wijkberaad Duindorp

Zomerhitte
Op het moment van schrijven is 
de ergste hitte verdreven en is 
het weer “normaal” Nederlands 
zomerweer, maar wat een mooie 
weken hebben we achter de rug. 
Vele dagen met tropische tempe-
raturen en als je vakantie had in 
die periode dan kon je zowat elke 
dag naar het strand. En wat is er 
mooier om dan in Duindorp te  
wonen met het strand om de hoek.
Nu de vakanties voor velen weer 
verleden tijd zijn en het dagelijkse 
leven weer op gang komt, school 
en werk is het ook tijd voor ons 
als Wijkberaad om de draad weer 
op te pakken. Niet dat we stil 
hebben gezeten, integendeel, er 
is de afgelopen maanden best 
wel veel aan de hand geweest in 
de wijk en dat loopt ook nu nog 
door. Zo was er de organisatie 
voor 4 mei en de braderie en nog 
een aantal andere zaken waar wij 
druk mee in de weer zijn/waren. 

Als eerste de uitspraken van  
de politiek, dit heeft ons zeer 
gekrenkt en ook velen van u als 
wijkbewoners. Wij hebben in een 
gesprek met de verantwoordelij-
ken duidelijk gemaakt dat dit niet 
kan en we deze uitspraken dan 
ook verwerpen omdat dit zeer 
kwetsend is voor de bewoners. 
Juist nu wij met zijn allen bezig 
zijn het imago op te poetsen kun-
nen we dit zeker niet gebruiken 
en geeft dit ook niet het beeld 
weer van Duindorp en zijn inwo-
ners. Gelukkig zijn er meerdere 
politieke partijen die dit wel inzien 
en ons een warm hart toedragen, 
niet in de laatste plaats de  
Burgemeester mw. Krikke die 
echt begaan is met Duindorp en 
uit de overleggen die we met 

haar gehad hebben komt dat 
zeker tot uitdrukking. Het Wijk-
beraad is er van overtuigd dat er 
zeker naar ons geluisterd wordt 
en dat ook vanuit deze partijen 
de focus op Duindorp ligt in de 
goede zin van het woord.

Recent is er een bijeenkomst 
geweest over de sloop van de 
voormalige Pniëlkerk en de 
bouw van appartementen op die 
plek. De inloopavond was druk 
bezocht maar toch proeven wij 
als Wijkberaad enige onvrede 
over de plannen. De plannen zijn 
een particulier initiatief waar wij 
als Wijkberaad geen invloed op 
hebben, het pand is particulier 
eigendom en men kan binnen de 
gestelde eisen voor een vergun-
ning doen wat men wil. Dat wij 
ons als Wijkberaad sterk probe-
ren te maken voor de wijk en de 
bewoners moge duidelijk zijn.

Dan de braderie van 9 juni jl. 
Wat een feest was het mensen. 
De weergoden waren ons goed 
gezind en het optreden van
Mike Peterson trok echt honder-
den mensen naar het plein, iets 
wat de organisatie echt een heel 
goed gevoel heeft gegeven. Ook 
na afloop van de braderie kreeg 
de organisatie complimenten van 
zowel bezoekers als de professi-
onele instanties over het verloop 
van de dag en deze wil ik hier 
graag overbrengen op u als  
bezoeker van de braderie.  
Op naar volgend jaar. 

Als laatste punt de ORAC’s,  
u weet wel, de afvalcontainers. 
Enkele bewoners hebben  
bezwaar aangetekend bij de 

Raad van State over de plaatsing 
en deze zijn in afwachting van de 
uitspraak. Ook hier houden wij de 
vinger aan de pols en zijn we in 
gesprek met diverse partijen  
om tot goede afspraken te  
komen, een zeker punt vormt de 
parkeerdruk die door de plaatsing 
van de containers nog verder is 
opgelopen. Uitbreiding van de 
parkeeruren biedt geen oplossing 
ook al denken velen van wel.  
Onderzoek wijst uit dat dit tot 
economische schade gaat leiden 
omdat de ondernemers in  
Duindorp dan wegtrekken en 
onze wijk echt een spookdorp 
gaat worden. Het Wijkberaad is 
met de politiek in onderhandeling 
om te kijken waar er mogelijk-
heden liggen, compensatie van 
de verdwenen plekken nav de 
plaatsing van de ORAC’s is een 
zaak die hoog op de lijst staat, 
daarnaast het uitbreiden van het 
parkeergebied naar bv de  
Nieboerweg welke nu nog vrij 
parkeren is en dat laat zich zien. 

Al met al dus genoeg te doen  
de komende maanden voor ons 
als bestuur.
Wil jij ook meepraten over zaken 
die je belangrijk vindt voor de 
wijk, meldt je dan aan.
Het Wijkberaad is altijd op zoek 
naar mensen en ideeën voor 
onze mooie wijk, wil je meer info, 
neem gerust contact met ons 
op, wij geven graag antwoord op 
jouw vragen.  ♥

Met vriendelijke groet,

Leo Pronk
Voorzitter StIchting Wijkberaad 
Duindorp
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Als community builder ben ik vaak op verschillende 

plaatsen in de wijk te vinden. Zo ook donderdag 30 

augustus. Op een van mijn vaste stekkies, Willem & 

Toet, zit ik rustig te werken als er een oudere man 

binnen loopt. Hij wenkt Cora achter de toonbank van-

daan en begint een verhaal. Het verhaal kan ik niet 

volgen maar de gezichtsuitdrukking van Cora wel.

Als de man wegloopt en nog zijn hand op steekt, 

komt Cora zichtbaar aangedaan naar mij toe. Ze laat 

mij een brief zien die, op verzoek van de oudere heer, 

zij ophangt naast de ingang. Het blijkt een afscheid 

te zijn van een veel te jong overleden vrouw die haar 

laatste levensfase heeft doorgebracht in Duindorp, 

Mariska Buitendijk.

Zij, maar ook haar ouders, waren zo blij met de  

Duindorpse buren. Door de hechte gemeenschap te 

worden omarmt, zorgde voor een geborgenheid waarin 

Mariska opbloeide. Totdat het noodlot toesloeg en zij 

lichamelijk ziek werd. Ook in die  

periode stonden buren voor haar 

klaar. Tot het niet meer ging en  

Mariska naar een hospice moest.

Mariska's ouders vinden dat er zoveel onterechte 

negatieve publiciteit is rond Duindorp dat de positieve 

kant van de wijk ook wel eens belicht mag worden. 

Vandaar de brief na Mariska's overlijden.

Cora heeft tranen in haar ogen tijdens haar verhaal. 

Willem kijkt ernstig voor zich uit en ik ... ik kende 

Mariska Buitendijk niet maar krijg wel kippenvel van 

ontroering en een brok in mijn keel.

De boodschap, namens Mariska, van haar ouders is 

duidelijk: Duindorp bedankt, wat een fijne wijk ben je 

toch. ♥ 

Mariëlle Zomerschoe

Community Builder Duindorp

“Vele handen maken licht werk!”

Op zaterdag 22 september vind de Burendag 

plaats in Duindorp. In samenwerking met het 

Wijkberaad Duindorp en Welzijn Scheveningen 

‘Het Trefpunt’, willen we een aantal kleine  

klusjes uitvoeren/ organiseren onder het motto: 

“Door Duindorpers voor Duindorpers”. 

Kortom heeft u klusjes die u zelf niet kunt  

uitvoeren of vind u het leuk andere wijkbewoners 

te helpen, dan zoeken wij jouw. 

Wilt u een klusje aanmelden of wilt u zich 

voor de Burendag als vrijwilliger aanmelden? 

Neem dan contact op met ‘Het Trefpunt’ via 

070 - 338 54 99 of stuur een mail naar 

burendagduindorp@hotmail.com. 

Naast de verschillende klusjes zijn er ook 

feestelijke burendag activiteiten te beleven. 

Tussen 12.00 en 16.00 uur bent u van harte 

welkom op het daarvoor feestelijk ingerichte 

evenementen terrein op de Tesselweide bij 

Wijk en Diensten Centrum Het Trefpunt.

Laat u onderdompelen in een zee vol activiteiten  

met Muziek, sport, spel, hapjes, drankjes en  

entertainment. Kom gezellig langs en ontmoet 

jouw buren op de feestelijk Burendag in 

Duindorp. ♥ 

 

Tot 22 september! 

Organisatie Burendag Duindorp  

Burendag Duindorp 
zaterdag 22 september 2018

Kippenvelmoment
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Toen ik in 2011 besloot in Duindorp te gaan wonen 

keken mijn vrienden me wel een beetje raar aan. 

Duindorp staat niet bekend als een erg ... eh … kunst-

zinnige wijk, waarschuwden ze. En inderdaad, als ik 

met mijn grote rode cellokoffer op mijn rug  

door de Pluvierstraat fiets kom ik weinig collega- 

muzikanten of theatermakers tegen. 

Maar ik woon prachtig aan het duin, met mijn grote 

liefde en ons kleine hondje samen. De buren zijn leuk 

en gezellig (er volgen op dit moment twee buurmeisje 

muziek lessen bij me) en ik wil nooit meer ergens 

anders wonen. 

Wat ik jammer vind is dat ik voor een concert, een 

poëzie avond of een theatervoorstelling altijd de wijk 

uit lijk te moeten. Kan dat niet anders, vroeg ik me af?

 

Een paar jaar geleden leerde ik Josine  

kennen. Zij kwam celloles bij mij volgen op 

het Koorenhuis. Ze vertelde dat zij werkt 

met edelstenen, en wist daar prachtig over 

te vertellen. Ze houdt net als ik van kunst in 

alle hoedanigheden èn ze bleek bij me op 

de hoek, in Duindorp dus, te wonen!  

Deze bijzondere ontmoeting bracht me  

op het idee dat er waarschijnlijk veel meer 

kunst in Duindorp valt te beleven dan  

dat kleine beetje waar ik weet van heb. 

Daarom richt ik bij deze de Duindorper  

Kunstconnectie op. Op zoek naar kunst in 

Duindorp. 

Het idee is simpel en helemaal gratis. Twee à vier 

keer per jaar komen we met kunstliefhebbers een 

zondagmiddag bij elkaar. Een aantal mensen biedt 

die middag een kunstbeleving aan. Dat kan zijn: een 

concertje, een workshop schilderen, een ontmoeting 

voorafgaand aan een voorstelling in de Fuut, iets 

vertellen over edelstenen, het voordragen van een 

gedicht … vul zelf maar aan. Als het maar in Duindorp 

plaatsvindt. Iedereen neemt iets lekkers te eten en te 

drinken mee. Klaar. ♥

Duindorp, juni 2018

Rata Kloppenburg

De Duindorper Kunstconnectie
Op zoek naar Kunst in Duindorp

Wie doet ermee? 

Als het je wat lijkt, 

of je bent in principe 

geïnteresseerd, of je hebt nog 

een vraag of een suggestie, 

stuur dan een mail naar

rataklop@gmail.com
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Wat zien we bij de ontwikkeling van de 
bouwplannen op het voormalig Norfolkterrein?

Het bouwverkeer

Er is al een flinke tijd veel overlast op de Houtrust-

weg van het vaak zware bouwverkeer. Dit geeft  

overlast: gevaarlijke verkeerssituaties op deze  

smalle en zeer drukke weg. Daarnaast is er veel 

schade aan de weg zelf en staan de huizen te trillen.

Groep De Mos heeft hierover vragen gesteld aan de 

Gemeenteraad en ook het Wijkberaad heeft bij de 

bouwers aangedrongen op het nemen van maat-

regelen om de Houtrustweg te ontlasten. Er gaat 

nog een aantal projecten komen, dus de bouw-

activiteiten duren nog wel een paar jaar. Dan zijn 

maatregelen heel erg nodig. Vanuit de Bouw is 

toegezegd dat zij gaan werken aan andere  

oplossingen voor dit probleem. Ook de Gemeente 

Den Haag moet zich buigen over deze kwestie.

Demping van een stukje  

van het Verversingskanaal

Ter hoogte van de Pluvierstraat, aan de kop van  

het nieuwbouwproject, wordt een verbindende weg 

aangelegd van Pluvierstraat naar de Kranenburg-

weg. Ter voorbereiding daarvan wordt het laatste 

stukje kanaal voor een deel gedempt en deels  

opgehoogd. De werkzaamheden zijn in volle gang. 

Het mussenhek                                                                                                                                         

Het huidige mussenhek aan de Houtrustweg, 

waarin onze mooie mussenkolonie huist, moet 

uiteindelijk plaats maken voor een nieuwe  

mussenhaag, als de weg opnieuw wordt ingericht 

nadat de nieuwbouw  klaar is. Daarover is veel 

overleg geweest tussen de vogelspecialisten en  

de Gemeentelijke groenmensen en ecoloog.

U zult zelf ook al gezien hebben, dat één van  

de bouwers uitloopt met de werkzaamheden.  

En de definitieve mussenhaag is onderdeel van  

zíjn plannen. Dus de plaatsing ervan loopt ook uit.  

Om de mussen niet de dupe te laten zijn van de  

vertraging, is er in overleg met de stadsecoloog  

van de Gemeente, een tijdelijke haag geplant om  

de mussen in de tijdelijke situatie onderdak te  

bieden. Zodra de bouwer vordert in zijn plannen, 

komt er een definitieve langere haag voor de  

mussen. Het oude hek, blijft zo lang mogelijk  

staan. ♥

Het Wijkberaad
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Beste inwoners en ondernemers van Duindorp,

Wij, Marijke Haasnoot en Yvonne Heemskerk, 

zijn de wijkagenten voor Duindorp.

De afgelopen maanden hebben wij al een goed 

en mooi beeld kunnen krijgen van deze wijk. 

Wij merken dat wij veel energie krijgen van  

de wijk, de reacties vanuit de wijk als positief  

ervaren en wij zien dat de bewoners hecht,  

direct en open zijn. Wij streven er naar dit  

ook terug te geven aan jullie! ♥

 

Wijkagenten Duindorp

Marijke Haasnoot 
Voordat ik bij de politie kwam werken, 
heb ik tien jaar in de zorg gewerkt. 
Inmiddels werk ik al 17 jaar bij de politie, 
waarvan 12 jaar bij de Mobiele Eenheid (ME). 
Ik heb drie jaar bij de bereden politie (paarden) 
gewerkt. Ik heb twee jaar bij het kust
detachement (strand) gewerkt. Daarnaast 
werkte ik altijd in de surveillancedienst. 
Sinds december 2017 ben ik werkzaam 
als wijkagent van Duindorp.

Yvonne Heemskerk 
Sinds december 2017 ben ik werkzaam 
als wijkagent op Scheveningen. Eerst was 
ik werkzaam in de wijk Kompasbuurt, 
OudScheveningen, Visserijbuurt en 
omgeving. Hiervoor heb ik ruim 7,5 jaar 
bij de recherche gewerkt in het centrum 
van Den Haag en Hoefkade. Daarvoor heb 
ik in de surveillancedienst gewerkt.

Contact 

Wij zijn zo vaak als mogelijk in de wijk 

aanwezig. Wanneer u iets wilt vragen of 

iets wilt delen; schroom vooral niet ons 

aan te spreken. U kunt ons bereiken via het 

telefoonnummer 0900-8844 of via de website 

www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten. 

Op donderdag is er tussen 9:00 en 10:00 uur 

spreekuur in Het Trefpunt, gevestigd op 

de Tesselsestraat 71 te ’s-Gravenhage. 

Wanneer er iets in de wijk gebeurd, 

bel dan 0900-8844 of 1-1-2 en dan 

vooral bij heterdaadsituaties. 
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actuele informatie voor de huurders van Vestia

1. Hoeveel koop, vrije markt  
en sociale huurwoningen  
zijn er in de wijk?
Op dit moment zijn er in Duin-
dorp 2.827 woningen. Iets meer 
dan helft hiervan, namelijk 1460, 
zijn sociale huurwoningen. Er 
zijn 1.215 koopwoningen en 152 
woningen worden particulier ver-
huurd tegen vrije marktprijzen. 

In tabel 1 zie je de groei van het 
aantal woningen in Duindorp 
over de laatste tien jaar. Met 
name het aantal koop- en  

particuliere huurwoningen is 
sterk toegenomen. 

2. Hoeveel woningen komen  
er op jaarbasis beschikbaar in 
Duindorp? 
Sociale huurwoningen:  
In 2017 zijn er 73 sociale huur-
woningen beschikbaar gekomen 
in Duindorp. Dat is meer dan in 
2016 maar minder dan in 2015. 
Deze stijging en daling heeft 
vermoedelijk te maken met de 
woningmarkt die de afgelopen 
jaren op slot zat. In 2017 zijn 51 
woningen naar doorstromers 
gegaan en 22 naar starters.
Koopwoningen:  
In 2017 stonden er in Duindorp 
dertien woningen te koop. 
Vrije huur: In 2017 zijn er vier 
woningen aangeboden voor 
particuliere huur.

3. Hoe worden sociale  
huurwoningen precies  
verdeeld en toegewezen?
Sociale huurwoningen worden 
aangeboden op www.woonnet-
haaglanden.nl. Ingeschreven 
woningzoekenden kunnen 
hierop reageren. 
Voor een sociale huurwoning 
moet je inkomen passend zijn bij 
de woning. Dit is een eis vanuit 
de Woningwet. Daarnaast moet 
de grootte van het huishouden 
passen bij de grootte en het type 

van de woning. De goedkope 
woningen worden verhuurd aan 
mensen met de laagste inkomens. 
De mensen die zich via woonnet 
melden voor een woning worden 
door de woningbouw corporatie 
uitgenodigd op volgorde van  
inschrijving (bij starters) en 
woonduur (bij doorstromers). 
Mensen met een urgentie-
verklaring krijgen voorrang. 

4. Onder welke voorwaarden krijg 
je voorrang bij woningtoewijzing?
Woningzoekenden kunnen een 
urgentie- ofwel voorrangsverkla-
ring aanvragen bij de gemeente 
Den Haag. Om voorrang te 
krijgen moet je aan voorwaarden 
voldoen. Bijvoorbeeld: ‘je huidige 
woonsituatie is medisch of sociaal 
ontwrichtend’, ‘je woont al langer 
dan 3 maanden met minderjarige 
kinderen in de noodopvang’ of ‘je 
kan door verhuizing geen mantel-
zorg meer ontvangen of verlenen 
omdat de afstand tussen de 
woningen van de zorgontvanger 
en zorgverlener te groot is’.

5. Hoeveel maanden moet je 
ingeschreven staan om een 
woning te krijgen in de wijk? 
Voor de helft van de eenper-
soonshuishoudens die in 2018 
een woning kreeg toegewezen 
in Duindorp geldt dat zij hiervoor  
18 maanden (of korter) stond 
ingeschreven. Tweepersoons-
huishoudens hebben 25 maan-
den ingeschreven gestaan, 
en driepersoonshuishoudens 
hebben 16 maanden moeten 
wachten op een woning.

6. Hoeveel mensen vanuit 
bijzondere doelgroepen komen 
buiten de wachtlijst om in  
Duindorp wonen?
Corporaties maken met de  
gemeente prestatieafspraken. 
Een voorbeeld van een prestatie-

Woonruimteverdeling in Duindorp 

HOE ZIT HET NU PRECIES? 
VRAGEN EN ANTWOORDEN

Woningen in Duindorp zijn schaars en de wijze van verdeling is niet 
voor iedereen duidelijk. Vanuit Innolab Duidelijk Duindorp is met 
wijkbewoners een lijst gemaakt met prangende vragen over woon-
ruimteverdeling. Woningcorporatie Vestia, de gemeente Den Haag 
en de Haagse Hogeschool hebben hier in overleg met bewoners de 
antwoorden op gezocht. Het overzicht hiervan staat hieronder.

De komende maanden worden bijeenkomsten 

gehouden om met bewoners en instellingen 

verder te praten over rechtmatige en recht-

vaardige woonruimte verdeling in Duindorp. 

Neem voor vragen over de bijeenkom sten 

contact op met Robert Duiveman (Haagse 

Hogeschool) via ‘r.m.duiveman@hhs.nl’

Tabel 1 Woningvoorraad Duindorp naar 
eigendomscategorie. Bron: 'Den Haag 
in Cijfers'
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afspraak is het huisvesten van 
‘bijzondere doelgroepen’. Dit be-
treft in veel gevallen mensen met 
een maatschappelijke of psychia-
trische problematiek. Het kunnen 
statushouders zijn of cliënten van 
bijvoorbeeld Parnassia, Breider 
of Middin. Vestia is als woning-
corporatie verplicht om de afge-
sproken aantallen te huisvesten 
in de Gemeente Den Haag. 
In Duindorp zijn in 2016 geen 
bijzondere doelgroepen  
geplaats. In 2017 zijn vier men-
sen uit bijzondere doelgroepen 
en één statushouder geplaatst.
Van de bijzondere doelgroepen 
huisvest Vestia in verhouding 
veel mensen met psychische 
en weinig mensen met maat-
schappelijke problematiek. De 
psychische problemen zijn vaak 
chronisch waardoor er over een 
aantal jaar gezien een stapeling  
van bijzondere doelgroepen 
kan ontstaan in bepaalde woon-
complexen. Er is momenteel 
overleg met gemeente over 
bepaalde wijken ‘op slot doen’ 
voor bijzondere doelgroepen.

7. Hoeveel mensen uit  
Duindorp reageren op sociale 
huurwoningen in Duindorp? 

Inwoners uit Duindorp reageren 
uitsluitend op aanbod in Duindorp

30

Inwoners uit Duindorp reageren 
zowel op aanbod in Duindorp als 
daarbuiten

164

Inwoners uit Duindorp reageren 
uitsluitend op aanbod buiten 
Duindorp

163

totaal in 2017 357

8. Hoeveel mensen buiten 
Duindorp reageren op sociale 
huurwoningen in Duindorp? 

uit stadsdeel Scheveningen 83

uit andere stadsdelen Den Haag 277

vanuit regiogemeenten 0

van buiten Haaglanden 1

totaal in 2017 361

In 2017 waren er 555 reacties op 
de 73 beschikbaar gekomen so-
ciale huurwoningen in Duindorp.  

9. Waar komen de nieuwe  
bewoners vandaan?
Ongeveer de helft van de 
mensen die een sociale huur-
woning heeft gekregen, komt 
van buiten het stadsdeel Sche-
veningen. Een kwart van de 
mensen die in 2017 een sociale 
huurwoning kreeg in Duindorp 
komt uit Duindorp of de wijk 
Scheveningen (zie hieronder).

Herkomst toegewezen sociale 
huurwoning in Duindorp (2017)

uit wijk Duindorp 13 18%

uit wijk Scheveningen* 6 8%

overig uit stadsdeel 
Scheveningen

10 14%

uit overig Den Haag 34 47%

uit regiogemeenten 5 7%

van buiten Haaglanden 5 7%

*Wijk Scheveningen omvat Vissershaven, 
Scheveningen-Dorp, Scheveningen-bad-
plaats, Visserijbuurt en Rijslag. Bron: WBS

10. Hoe zit het met de  
jaarlijkse huurverhoging?
De maximale huurverhoging 
wordt per jaar vastgesteld door 
de Rijksoverheid. Vestia, de 
grootste verhuurder in Duindorp, 
verhoogt niet met het maximaal 
toegestane bedrag maar blijft 
daar veelal iets onder.  
Bij vrijkomende woningen wordt 
de huur opnieuw berekend. 

11. Hoe verandert het aantal 
en soort sociale huurwoningen 
in Duindorp? 
Woningen die bestemd zijn voor 
de sociale sector blijven in prin-
cipe voor de sociale sector. Het 
aantal sociale huurwoningen in 
Duindorp is over de afgelopen 
tien jaar licht gegroeid (zie tabel 1).  
Als door huurstijgingen een 
woning boven de sociale huur-
grens van 710 euro uitkomt, dan 

brengt Vestia de huur naar be-
neden zodat de woning beschik-
baar blijft voor sociale huur. 
Het aantal woningen van een 
woningcorporatie wordt afge-
stemd met de gemeente en is 
een onderdeel van de prestatie-
afspraken. Een grote renovatie 
of nieuwbouw kan omvang, 
type en prijs van de voorraad in 
een wijk veranderen. 

12. Welke plannen of besluiten  
zijn bekend over renovatie, 
sloop of nieuwbouw in de wijk?
In de huidige planning van Ves-
tia (2018-2028) bestaan geen 
plannen voor sloop in Duindorp. 
Wel zijn er plannen voor reno-
vatie en planmatig onderhoud: 
bijvoorbeeld het renoveren van 
de keuken of badkamer. 

13. Hoeveel moet je verdienen 
om een koopwoning in  
Duindorp te kunnen betalen?
Appartementen (2 tot 4 kamer-
woning) in Duindorp hebben 
een vierkante meterprijs van 
gemiddeld 2600 euro. Bij klei-
nere woningen is dit iets hoger, 
bij grotere woningen wat lager. 
De rekenmethode van de banken 
is dat een hypothecaire lening 
niet hoger mag zijn dan grofweg 
4x het jaarsalaris. De ‘kosten ko-
per’ kun je niet hypothecair lenen. 

Bijvoorbeeld: Een 2 kamerwoning  
van 50m2 kost ongeveer € 140.000 
(50 x € 2.600 p/m2) 
€ 140.000 : 4 = € 35.000 moet je 
jaarsalaris zijn om een hypotheek te 
kunnen krijgen voor deze woning.

De gepresenteerde cijfers zijn aangeleverd door Gemeente Den Haag – Dienst Stedelijke Ontwikkeling. 
Tenzij anders aangegeven hebben de gepresenteerde cijfers betrekking op 2017.
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Algemene informatie

Dagelijks komen bewoners uit de wijk en omstreken 

bij ons binnen. Naast alle activiteiten beschikt het 

Trefpunt ook over een mooie ontmoetingsruimte,  

waar u terecht kunt van maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 17.00 uur om wat te drinken of te eten. Onze 

vrijwillige gastvrouwen en –heren heten u van harte 

welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee 

bespreken we de laatste (dorps) nieuwtjes. Natuurlijk 

is het ook mogelijk om mee te doen met tal van activi-

teiten die in het Trefpunt plaatsvinden.  

Wij ondersteunen vanuit ons centrum bewoners uit 

de wijk. Zelf initiatief nemen levert veel op. Het brengt 

mensen dichter bij elkaar, zorgt voor betrokkenheid 

en de beste resultaten. Loop eens binnen en leer ons 

en elkaar kennen! 

Mocht u geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk in het 

Trefpunt dan kunt u contact met ons opnemen.  

Er zijn tal van mogelijkheden. 

Ook kunt u bij ons ruimtes huren! 
Voor buurtbewoners stellen wij onze ruimtes gratis  

of voor een gering bedrag beschikbaar om zelf  

éénmalige of doorlopende activiteiten op te zetten  

of cursussen te organiseren. Ook kunnen wij u  

ondersteunen bij het aanvragen van subsidies  

hiervoor. Voor meer informatie hierover kunt u contact  

opnemen met de locatiemanager, Danielle Harthoorn.                                                                                                

Er is gratis WiFi. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met onze baliemedewerkers. Bereikbaar 

van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

Nieuwe activiteit: Stoelgym

Op dinsdag is de activiteit Stoelgym gestart. 

Onder begeleiding van een leuke docente krijgt 

u wekelijks drie kwartier beweging, op de stoel. 

Lekker even strekken en rekken, evenwichts-

oefeningen en natuurlijk na afloop gezellig 

nababbelen.

Komt u een keertje langs voor een gratis proefles?  

Dinsdagen van 9.15-10.00 uur, € 5,- per maand, 

€ 3,75 met OJP.
Foute Hollandse Avond… 

zaterdag 27 oktober in het Trefpunt… 

kaartjes vanaf 17 september 

verkrijgbaar...

Psssst… 

￭ Gratis WiFi!￭ Vrijwilligers genieten kortingen!￭ Ruimtes beschikbaar/Te Huur￭ Proeflessen mogelijk￭ Kortingen met ooievaarspas

Tesselsestraat 71
2583 JH Scheveningen
070 338 54 99
trefpunt@welzijnscheveningen.nl
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Heeft u zin in een potje? Op het bordes van  

het wijkcentrum, gelegen aan onze gezellige  

ontmoetingsruimte, gaan wij middels een grasmat  

een mobiele baan maken voor het gezellige  

Franse spel: Jeu de Boules.

We hebben ook enkele setjes. De bedoeling is  

om deze gezellige sport uit te kunnen oefenen op 

verschillende dagen en tijdstippen, net wanneer het 

u uitkomt. Naast de baan staan 2 picknicktafels en 

de koffie en heerlijke versnaperingen zijn verkrijgbaar 

voor een klein prijsje. Het leuke is dat als u echt  

fanatiek wordt, u gewoon in de koudere maanden  

in onze gymzaal verder kunt boulen!!

Heeft u ervaring of juist helemaal niet? Wilt u nieuwe 

mensen leren kennen en lekker in beweging zijn?  

Of komt u gezellig met buurman of buurvrouw?  

Alles is mogelijk. Neem dan contact op met  

Het Trefpunt, 070-3385499 of mail naar  

trefpunt@welzijnscheveningen.nl.

Jeu de boules in Het Trefpunt
Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen doen met jeu de boules

Gezellige lunch!
Wilt u eens gezellig lunchen bij ons? Dat kan elke 

laatste donderdag van de maand. Van 12.00-13.00 

uur krijgt u van onze gastvrouwen de lekkerste  

versnaperingen voorgeschoteld. Broodjes, soep, 

wraps en natuurlijk een heerlijk kopje koffie na afloop. 

En dat voor slechts € 3,-. Graag even van tevoren 

opgeven bij onze balie.

Een greep

uit ons 

assortiment:

 

Kaassoep!Pond gehakt
2 prei
2-3 uien,
4 bouillonblokjes (kip)4 bakjes roomkaas1 bakje champignonsEvt. bindmiddel, maar niet noodzakelijk

 

Rul gehakt met ui. Voeg champignons 
en prei toe. Even meebakken.  De bouillonblokjes en 2 liter water  

toevoegen en even laten koken.  
Dan de roomkaas toevoegen en laten 
oplossen. Dan eventueel op smaak 
maken met peper, zout of maggi. 

Dit is een grote pan soep,  dus evt. alle ingrediënten halveren.

Eet smakelijk, 

Groetjes van 

Loes, Sylvia & Tine
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Het Trefpunt, planning 2e helft 2018
18 september Prinsjesdag Het Trefpunt is open

22 t/m 25 oktober Herfstvakantie Het Trefpunt is open

Trefpunt (gedeeltelijk) gesloten 

24 december vanaf 13.00 uur 

25 en 26 december gehele dag

27 en 28 december vanaf 13.00 uur

31 december vanaf 12.00 uur (vanaf 10.00 uur Oliebollenbal!)

1 januari 2019 gehele dag

2 t/m 4 januari 2019 vanaf 13.00 uur

En verder zoals u van ons gewend bent: 

Elke 3e donderdag van de maand Bingo, in september t/m december

Elke 3e dinsdag van de maand Club Behouden Teelt, september t/m december

Elke laatste zaterdag van de maand Pannenkoeken, augustus t/m november

Elke vrijdag Hollandse Pot 55+ (m.u.v. laatste vrijdagen van de maand)

Elke laatste donderdag van de maand De Verzorgende Lunch 55+

Vraag bij de balie naar een volledig overzicht van onze tientallen vaste activiteiten.

Wat hebben wij nog voor leuke evenementen?! 

29 september Feest: Ik Hou van Holland in Het Trefpunt 

8 december Kerstbingo

11 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie

Wilt u iets bijwonen? Graag vooraf even bij de balie aanmelden, voor sommige evenementen dienen kaartjes 

te worden gekocht.

Heeft u nog een leuk idee voor een activiteit? 

Het Trefpunt ondersteunt uw initiatief! 

Voor meer info kunt u terecht bij onze balie.
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Tijdens de zomervakantie hebben we met bewoners 

uit de Breezandstraat de orac’s (ondergrondse rest-

afvalcontainers) gezellig gemaakt. De lelijke bakken 

waar veelal ‘naast geplaatst’ wordt en op een zeer 

ongelukkige plek zijn geplaatst in de Breezandstraat, 

zijn gepimpt. 

Samen met de community builder van Duindorp, 

Marielle Zomerschoe, hebben we grastapijt gekocht, 

plastic bloemetjes en lijm. Met z’n allen zijn we aan 

de slag gegaan. 32 graden Celsius weerhield ons 

niet om het gezellig te maken in de straat. Hanneke 

van den Eerthweg, singer songwriter, nam haar gitaar 

mee en zong liedjes terwijl wij de bloemetjes aan het 

vastplakken waren. Bewoners die hun afval kwamen 

weggooien, reageerden zeer enthousiast op de  

vrolijke orac’s. 

Meer dan een maand later staan de orac-tuintjes er 

nog steeds mooi bij. De bloempjes staan nog mooi in 

het gras, er is sindsdien niks meer naast geplaatst en 

de buurt respecteert de tuintjes. Hoe leuk is dat? 

Wij hopen dat er veel meer orac-tuintjes in de wijk 

verschijnen! ♥

Hartelijke groeten  

van de bewoners van de Breezandstraat

Wist u dat: 
•  U vuilniszakken alleen weg mag gooien tussen  

7.00 en 22.00 uur in verband met geluidsoverlast? 

•  U kunt melden bij de gemeente als er bijvoorbeeld 

grof vuil of vuilniszakken naast de containers  

worden geplaatst via www.denhaag.nl/meldingen 

of via telefoonnummer 14070 of via de BuitenBeter 

app? (Downloaden via de app store). 

•  Grofvuil op laten halen nog steeds gratis is en dat u 

een afspraak kunt maken via www.denhaag.nl/afval 

of via telefoonnummer 14070

Fleur op die Orac!

Tip voor de bewoners die ook een 
idee voor de straat hebben:
• Vraag in de straat wie het  

allemaal een goed idee vinden• Neem contact op met community builder Marielle Zomerschoe marielle.zomerschoe@denhaag.nl
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Maandag Tijd Prijs

Open ontmoeting 8.00-17.00  gratis 
Vrij biljarten 8.00-12.00  0,50 Per half uur
Centrale Bus- en Rolstoelvervoer 8.00-15.00 variabel d.m.v. aanmelding
Dienstencentrale 9.00-16.00 variabel d.m.v. aanmelding
Wijkbus 9.00-11.00
Servicepunt XL en AMW 9.00-12.00  gratis 
Klaverjas inloop 9.00-12.00 gratis 
Stoelgym 9.15-10.00 5,00 Per maand
Massage 10.00-13.00 gratis Per keer
De Ontmoeting (dagactiviteit voor senioren, incl. lunch) 10.00-13.30 3,50 d.m.v. aanmelding
Inloop VrijwilligersPunt Scheveningen 11.00-12.00 n.v.t. 
Bibliotheek 11.00-13.00 5,00 Per jaar
Lunch 11.30-13.00 variabel 
Biljartclub (tafel 1) 12.00-16.00 2,50 Per maand
Biljartclub (tafel 2) 12.00-16.00 2,50 Per maand
Computer cursus SeniorWeb variabel variabel Per cursus
Kinderwerk Naschoolse activiteit 15.00-17.00 1,00 Per keer
Piep zei de Muis 15.00-17.00 gratis d.m.v. aanmelding
Vrij biljarten 16.00-17.00 0,50 Per half uur
Inloop spreekuur SeniorWeb (1e maandag van de maand) 16.00-17.30 gratis 
Jongensclub 6-8 jaar 18.00-19.30 1,00 Per keer
Wenskaarten maken 19.00-1.30 2,50 Per maand
Tekenen en schilderen 19.30-21.30 18,00 Per maand
Conditie en weerbaarheidstraining 19.00-21.00 2,50 Per maand
Modern Line dance 20.00-22.00 12,50 Per maand

Dinsdag Tijd Prijs

Open ontmoeting 8.00-17.00 gratis 
Vrij biljarten 8.00-11.00 0,50 Per half uur
Centrale Bus- en Rolstoelvervoer 8.00-15.00 d.m.v. aanmelding
Wijkbus 9.00-11.00
Servicepunt XL en AMW 9.00-12.00 gratis 
Klaverjas inloop 9.00-12.00 gratis 
Dienstencentrale 9.00-16.00 variabel d.m.v. aanmelding
Computer cursus  SeniorWeb variabel variabel Per cursus
Massage 10.00-13.00 gratis Per keer
Naaiclub 10.00-12.00 2,50 Per maand
Meer Bewegen Voor Ouderen 10.15-11.00 5,00 Per maand
Meer Bewegen Voor Ouderen 11.15-12.00 5,00 Per maand
Lunch 11.30-12.00 variabel 
Biljartclub 12.00-16.00 2,50 Per maand
Sjoelen 13.30-15.30 2,50 Per maand
Creaclub 13.30-15.30 2,50 Per maand
Wijkberaad Duindorp 13.30-16.00
Kinderwerk Naschoolse activiteit 15.00-17.00 1,00 Per keer
Vrij biljarten 16.00-17.00 0,50 Per half uur
Jongensclub 10-13 jaar 18.00-19.30 1,00 Per keer
Meidenclub 7-8 jaar (nieuw) 18.00-19.00 1,00 Per keer
Meidenclub 9-10 jaar (nieuw) 19.15-20.15 1,00 Per keer
Scheveningse Moeders 2 18.00-22.00 n.v.t.
Behoudenteelt Oud-Vissersgroep 3e van de maand 18.00-23.00 10,00 Per Jaar
Aerobics 19.30-20.30 7,50 Per maand
Naailes 19.00-21.00 12,50 Per maand

Woensdag Tijd Prijs  

Open ontmoeting 8.00-17.00 gratis 
Centrale Bus- en Rolstoelvervoer 8.00-15.00 d.m.v. aanmelding
Koffie uurtje (met ouders) 9.00-10.00 gratis
Wijkbus 9.00-11.00

ACTIVITEITEN EN CURSUSSEN Elkaar kenn
en 

 Elkaar Helpen
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Klaverjas inloop 9.00-12.00 gratis 
Computer cursus SeniorWeb variabel variabel Per cursus
Dienstencentrale 9.00-16.00 variabel d.m.v. aanmelding
Tai Chi Chuan beginners 9.30-12.00 25,00 Per maand
Lunch 11.30-12.00 variabel 
Biljartclub tafel 1 12.00-16.00 2,50 Per maand
Biljartclub tafel 2 12.00-16.00 2,50 Per maand
Kinderwerk Naschoolse activiteit (nieuw) 12.30-14.30 1,00 Per keer
Theemiddag 55+ (om de week) 14.00-16.00 gratis d.m.v. aanmelding
Vrij biljarten 16.00-17.00 0,50 Per half uur
NA Anonieme verslaafden bijeenkomst 19.30-21.00 gratis
Klaverjasclub Schoppenboer 19.30-22.00 2,50 Per maand
Jokerclub (nieuw) 19.30-22.00 2,50 Per maand

Donderdag Tijd Prijs

Open ontmoeting 8.00-17.00 gratis 
Vrij biljarten 8.00-10.00 0,50 Per half uur
Centrale Bus- en Rolstoelvervoer 8.00-15.00 d.m.v. aanmelding
Bloedprikken trombosedienst 8.45-9.15  
Inloop Vestia – Wijkagent - AMW 9.00-10.00 gratis 
Inloop Wijkberaad (iedere 1e donderdag van de maand) 9.00-10.00 gratis 
Wijkbus 9.00-11.00
Servicepunt XL en AMW 9.00-12.00 gratis 
Klaverjas inloop 9.00-12.00 gratis 
Dienstencentrale 9.00-16.00 variabel d.m.v. aanmelding
Logopedie 9.00-17.00 Op afspraak
Tai Chi Chuan gevorderden  9.30-12.00 25,00 Per maand
Bibliotheek 10.00-12.00 5,00 Per jaar
Biljartclub-het Raakpunt 10.00-16.30 2,50 Per maand
Lunch 11.30-12.00 variabel 
Verzorgde Lunch  55+ (iedere laatste donderdag van de maand) 12.00-14.00 3,00 Per keer
Computer cursus  SeniorWeb variabel variabel Per cursus
Creaclub/Haken is Hip 13.30-15.30 2,50 Per maand
Wijkberaad Duindorp 13.30-16.00
Vrij biljarten 16.30-17.00  0,50 Per half uur
Scheveningse Moeders 1 18.00-22.00  n.v.t.
Schiemanswerk 18.30-21.00 2,25 Per maand
Bingo (iedere 3e donderdag van de maand) 19.30-22.00  4,00 Per plankje

Vrijdag Tijd Prijs

Open ontmoeting 8.00-17.00 gratis 
Vrij biljarten 8.00-17.00 0,50 Per half uur
Pedicure 8.00-15.30 27,00 Per keer
Centrale Bus- en Rolstoelvervoer 8.00-15.00 d.m.v. aanmelding
Wijkbus 9.00-11.00
Klaverjas inloop 9.00-12.00 gratis 
Biljart de Buffers 9.00-12.00 2,50 Per maand
Dienstencentrale 9.00-16.00 variabel d.m.v. aanmelding
Computer cursus SeniorWeb variabel variabel Per cursus
Hollandse Pot 55+  (samen koken) 10.30-14.00 3,00 Per keer
Lunch 11.30-12.00 variabel 
Tekenen en schilderen 13.00-15.30 22,50 Per maand
Jongerenwerk Open inloop 15.15-17.30
Jongerenwerk Inloop met ouders 19.00-21.00

Zaterdag Tijd Prijs

Pannenkoeken (iedere laatst zaterdag v.d. maand) 10.00-13.00 v.a. 0,80 

Zondag Tijd Prijs

NA Anonieme verslaafden bijeenkomst (meditatie) 10.30-13.00 gratis 
(Prijzen en tijden onder voorbehoud van wijzigingen)
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS DUINDORP

Wijkberaad Duindorp
Tesselsestraat 71
Dinsdag en donderdag 
van 14.00-16.00 uur
www.wijkberaadduindorp.nl
info@wijkberaadduindorp.nl

338 54 99 Welzijn Scheveningen 
WDC Het Trefpunt
Tesselsestraat 71
trefpunt@welzijnscheveningen.nl 

338 54 99

Vestia
www.vestia.nl
klantenservice@vestia.nl 

088 124 24 24 Politie Haaglanden
Nieuwe Parklaan

0900 88 44
(lokaal tarief)

Algemeen nummer
gemeente Den Haag

14 070 Meld Misdaad Anoniem Lijn
www.meldmisdaad.nl

0800 7000

Buurtbeheermaatschappij 358 64 51 Communicity Builder Duindorp  
Marielle Zomerschoe

06 5512 7993

Handhavingsteam 353 69 94 Dierenpolitie 144

Wijkbus meldpost
Maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur

338 54 95
338 54 96

Taxibus 0900 0345

Ouderenadviseur 416 20 20 Maatschappelijk werk 416 20 20

STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL

personen- en familierecht 
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht

COLOFON

De Duindorper is een gezamenlijke uitgave van Stichting 
Wijkberaad Duindorp, Welzijn Scheveningen en Vestia.

Realisatie: Knijnenburg Producties, Rijswijk.

Op 5 juni heeft een groep bewoners Meidoorn  

en Duindoorn geplant langs het fietspad aan de  

Wieringsestraat. Dit in het kader van meer groen  

in de wijk en minder hondenpoep. De planten zijn  

door de gemeente beschikbaar gesteld en deze  

actie werd georganiseerd door Mariëlle Zomerschoe. 

Stichting Welzijn Scheveningen trakteerde de harde 

werkers na afloop op een hapje en een drankje.

We zijn er blij mee! 

Namens de bewoners veel dank. ♥ 

Plantdag
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