
KaapsepleinMeedoen in Duindorp

Bewoners, ondernemers, maatschappelij ke 
organisaties en de gemeente werken 
samen aan een veilige en fi jne leef-
omgeving. In deze krant vertellen 
bewoners en professionals wat zij  
doen voor de wij k.

Speciale uitgave voor de bewoners van Duindorp, 
december 2022
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Randy Heuschen werkt sinds afgelopen september als stadsdeelmedewerker 
in Duindorp. “Er zit veel energie in Duindorp. Mijn rol is om projecten en 
bewoners initiatieven te ondersteunen en met elkaar te verbinden”, vertelt 
Randy. “Ik stroop daarbij uiteraard ook zelf de mouwen op. Ik ben veel in de wijk, 
zodat mensen mij makkelijk kunnen vinden en aanspreken. Ik ben een schakel 
tussen gemeentelijk beleid en de praktijk.

Gemeentebelangen zijn soms anders dan de wensen van 
 bewoners. Tegengeluiden zijn nuttig en horen erbij. 
 Wanneer je goed uitlegt hoe en waarom de gemeente een 
bepaalde keuze heeft gemaakt, komt het begrip er vaak ook. 
Daarnaast koppel ik signalen terug naar de gemeente over 
wat er speelt in de wijk en wat er nodig is.” 
 
Met de BuurtBakkie bus de wijk in
Randy is intensief betrokken bij het participatietraject 
ron dom het Vrouwezandplein. “Het verbeteren van 
de  speeltuin stond al op de planning. We kunnen deze 
werkzaam  heden goed combineren met andere zaken 
die nodig zijn op het plein. 

“ Gemeentebelangen zijn soms 
anders dan de wensen van   
bewoners. Tegengeluiden zijn 
nuttig en horen erbij.”

Community builder  Mariëlle  Zomerschoe en ik gebruikten 
de BuurtBakkie bus, om met thee, koffie en hapjes met 
 om wonenden in gesprek te gaan over het plein en om ideeën 
op te halen. We bespraken ook klachten over hardrijders in 
de straat, dit zijn vooral scooters en bestelbusjes. 
We  presenteerden speeltuinontwerpen, waar de kinderen 
op konden stemmen. In de twee uur dat we er stonden, 
kwamen ruim dertig bewoners langs. We verstuurden 
daarnaast een bewonersbrief met een enquête en QR-code 
zodat bewoners ook vanuit huis wensen, behoeftes en 
eventuele op- en aanmerkingen konden doorgeven.  
We kregen 14 digitale reacties binnen, een mooi resultaat. 
Uit de enquête blijkt dat iedereen  tevreden is met het plein, 
het moet alleen wel een upgrade en meer groen krijgen.”

Eindontwerp wat voldoet aan zoveel 
mogelijk wensen en eisen
“Er zijn drie mooie ontwerpen gemaakt en bewoners wilden 
graag een combinatie van alle drie”, vertelt wijkmanager 
 Marjo Hiemstra. “Dat vind ik mooi, je maakt vanuit je eigen 

expertise ontwerpen en daarna komt alsnog de uitdaging 
om tot een eindontwerp te komen wat zoveel mogelijk 
voldoet aan alle wensen en eisen. En soms zijn niet alle 
wensen uitvoerbaar. Dat is niet altijd fijn om te horen 
maar soms is het de realiteit.” 

Stevig fundament
Het traject rondom het Vrouwezandplein is één van de 
voorbeelden die zichtbaar maakt dat bewoners en de 
gemeente veel energie in de wijk stoppen. Er is de afgelopen 
twee jaar keihard gewerkt aan Duindorp als prioritair gebied. 
“En we mogen ermee doorgaan”, zegt Marjo tevreden. 
“Het stads bestuur heeft opnieuw geld vrijgemaakt voor 
de komende vier jaar. We hebben een wijkagenda, een 
actieplan en we zijn een  prioritair gebied, dat grijpt allemaal 
in elkaar. We hebben  gewerkt aan een  stevige  basis met 
organisaties in de wijk, die regelmatig als gebiedsstuurgroep 
samenkomen  onder  leiding van stadsdeelwethouder 
Anne Mulder. De komende jaren  bouwen we hierop voort, 
samen met  bewoners en  wijkpartners.”

“ Het traject rondom het 
Vrouwezandplein is één van 
de voorbeelden die zichtbaar 
maakt, dat bewoners en de 
gemeente veel energie in de 
wijk stoppen.”

Duindorp zit  
boordevol energie

Marjo Hiemstra en Randy Heuschen.
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De Tesselweide is het sociale hart van Duindorp. De laatste jaren is het meer en 
meer een levendige plek geworden. De speeltuin, het Kinderwerk, De Sporttuin 
en kinderboerderij  De Beestenboel worden druk bezocht door kinderen en hun 
ouders. Ook wij kcentrum Het Trefpunt is een plek waar buurtbewoners graag 
komen om elkaar te ontmoeten of om mee te doen met de vele activiteiten. 

De Tesselweide: het sociale  hart van Duindorp

Gezelligheid op de Tesselweide.

Kinderboerderij  
De Beestenboel
Kees en Joost zij n dagelij ks te vinden op kinderboerderij  De Beestenboel. Met veel 
enthousiasme verzorgen zij  de dieren en hun onderkomen. Daarnaast organiseren 
‘boeren’ Kees en Joost interessante buitenlessen, in samenwerking met beide 
 basisscholen en het Kinderwerk. Zoals tij dens de kinderboekenweek, met het   thema 
‘Gi-ga-groen’. 

Veel geklust
Het afgelopen jaar is er veel geklust op en rondom de boerderij . Zo zij n er zitjes 
 gemaakt van boomstammen en tafels geplaatst waar de kinderen aan kunnen 
 werken en knutselen. Eind van dit jaar kunnen buurtbewoners weer genieten van 
de levende kerststal, tij dens de jaarlij kse kerstmarkt.

Verjonging dierenbestand
Joost: “Eén van onze wensen was verjonging van het dierenbestand. 
Via het stadsdeel kwamen wij  in contact met stadsboerderij  Herwij ershoeve. 
Van hen kregen wij  een melkgeit, een Toggenburger geit en twee Zwartbles 
schapen. Deze dieren zij n onze trots. Ze passen heel goed bij  elkaar en zij n 
 gewend aan bezoekers. Ze steken de oude beesten aan met hun speelse 
 enthousiasme en zorgen echt voor leven in de boerderij . Veel bezoekers kwamen 
de nieuwe aanwinst al even bewonderen.”

Wij kcentrum Het Trefpunt 
In Het Trefpunt (van Welzij n Scheveningen) is iedereen van harte welkom. 
 Dagelij ks bezoeken inwoners uit Duindorp en omgeving dit mooie wij kcentrum. 
Het is dé plek in de wij k om elkaar te ontmoeten en buurtgenoten (beter) te leren 
kennen. In de grote ontmoetingsruimte kan ieder terecht voor een praatje, hapje 
of drankje of voor één van de vele gezellige activiteiten. Daarnaast kunnen 
buurt bewoners langskomen met al hun vragen over werk, wonen, zorg en welzij n.
We zij n gestart met nieuwe activiteiten

ker warm in het wij kcentrum
“We zagen de afgelopen twee en een half jaar een terugloop in bezoekers”, 
vertelt Danielle Harthoorn, locatiemanager van Het Trefpunt. “Niet alleen door de 
corona lockdowns, maar ook daarna. Sinds de zomer lij kt het tij  te keren. We zij n 
gestart met nieuwe activiteiten en druppelsgewij s zien we het aantal bezoekers 
 toe nemen. Externe partij en organiseren ook weer van alles in ons wij kcentrum. 
 Afgelopen zomer organiseerden we zes weken lang, elke week een activiteit voor 
ouderen. Dit was een groot succes. We zij n gestart met de ‘Buurtbus’ en met 
koffi  etafels in twee fl ats in de wij k. Hiermee hopen we buurtbewoners met elkaar 
in contact te brengen en hen te enthousiasmeren voor een bezoek aan het 
wij k centrum.” “Lekker warm in het wij kcentrum. Want als je bij  ons bent hoef je  
thuis de kachel niet aan.”

Soepmiddag en Drempelmaatjes

Om iets te doen aan de gevolgen van de energiecrisis, zij n vrij willigers van 
Het  Trefpunt gestart met de gratis soepmiddag. “Lekker warm in het wij kcentrum. 

Want als je bij  ons bent hoef je thuis de kachel niet aan”, legt Danielle uit. 
“Om die reden hebben we ook een leeshoek gecreëerd en een tv aangeschaft, 

zodat mensen hier terecht kunnen om hun favoriete programma te kij ken. 
En dan is er nog het project ‘Drempelmaatjes’. Soms is het moeilij k voor mensen 

om letterlij k de  drempel van het wij kcentrum over te komen, omdat ze niemand 
kennen. Een  drempelmaatje is een vrij williger die mensen thuis ophaalt en 

meeneemt voor een bakje koffi  e en zo op een laagdrempelige manier een 
bezoeker bekend maakt met het wij kcentrum, de bezoekers en de activiteiten”. 

Activiteitenruimte 
17-21 jaar
Bij  de oudere (17 t/m 21 jaar) jongeren in Duindorp, bestond geruime tij d de wens om een 
eigen plek te hebben om elkaar te ontmoeten. Een lange zoektocht naar een geschikte locatie 

leverde helaas niets op. Welzij n Scheveningen zag het belang van een eigen ontmoetings- en 
activiteitenruimte en stelde een gedeelte van Wij kcentrum het Trefpunt beschikbaar. 

Na een verbouwing zij n twee ruimtes op de eerste verdieping van het wij kcentrum geschikt 

gemaakt. Aan de zij kant van het gebouw is een eigen ingang voor de jongeren. De ruimtes 

zij n inmiddels in gebruik. Drie avonden per week is er een vrij e inloop, die goed wordt bezocht. 
Er komen wekelij ks tussen de 20 á 30 jongeren. De Buurtbus van Welzij n Scheveningen.

Kees en Joost tussen hun dieren.
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Verplaatsen 
wijkbussen
Vanwege de vele activiteiten en spelende kinderen 
is de Tesselweide geen geschikte parkeerplaats meer 
voor de wijkbussen. Dit werd lang gedoogd, vanwege 
het ontbreken van een betere plek. Het bestuur van 
de Wijkbus heeft in samenwerking met de gemeente 
een nieuwe plek gevonden.

Parkeerplekken gereserveerd op de Nieboerweg
Sinds 6 september parkeren de wijkbussen op de 
voor hen gereserveerde plekken op de Nieboerweg 
(tegenover de Julianakerk). De plekken zijn 
 gemarkeerd met een wit kruis en een parkeerbord 
“gereserveerd voor”. Alle betrokken partijen zijn blij 
met de nieuwe  parkeerplekken. De Tesselweide is 
weer een veilige plek voor bezoekers en spelende 
kinderen en de Wijkbus parkeert nog steeds dicht bij 
Het Trefpunt, zodat de dienstverlening als vanouds 
door kan gaan. 

Nieuw speeltoestel  
toegankelijk voor iedereen
Speeltuin Tesselweide heeft een nieuw speeltoestel: De Yalp Sona, een interactieve dans- en beweegboog. 
Het  speeltoestel is toegankelijk voor iedereen. Voor jong en oud, met en zonder beperking. Het is daarmee het 
eerste ‘inclusieve’ speeltoestel in stadsdeel Scheveningen. 

Kinderen kozen de kleur
Wesley Neervoort is speel- en groenbeheerder in het stadsdeel Scheveningen en initiatiefnemer van het speeltoestel. 
Wesley: “Mijn doel was om iedereen samen te brengen, om samen te kunnen spelen. Van minder valide tot 99-jarige. 
Vervolgens heb ik bewoners en wijkpartners betrokken bij het plan. Kinderen kozen de kleur van de nieuwe dans- en 
beweegboog. Zij konden stemmen op een uitvoering in blauw-wit of in de regenboogkleuren. Met 69 van de 114 
stemmen kwam de regenboog als grote favoriet uit de bus. Bij de feestelijke opening in oktober was de regenboogkap 
nog niet gereed maar die volgt snel, net als de afwerking van het terrein rondom het speeltoestel.” 

Groot succes
De dans- en beweegboog is een groot succes, er wordt volop gebruik van gemaakt. Het speeltoestel en de feestelijke 
opening zijn mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Wijkcentrum Het Trefpunt, de kinderboerderij, beide 
basisscholen, De Sporttuin, bewoners, het stadsdeel, Stichting Voorall en Madurodam KinderfondsDuindorps 

Bakkie 
Heeft u een goed idee om de buurt te verbeteren? 
Heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van uw plan? 

Heeft u andere vragen? Kom dan naar het ‘ Duindorps Bakkie’. 
Tijdens het Duindorps Bakkie kunt u in gesprek met mede-

werkers van bijvoorbeeld: 
• Politie 

• Handhaving 
• Welzijn Scheveningen 
• CJG (Centrum Jeugd & Gezin) 

• Wijkberaad Duindorp 
• Woningcorporatie Vestia 
• Stadsdeelkantoor Scheveningen

Wanneer?

Elke laatste donderdag van de maand is er een  Duindorps Bak-

kie.

Waar?
Wijk- en dienstencentrum Het Trefpunt, 

Tesselsestraat 71.

Kinderwerk 
Duindorp
Het Kinderwerk van Welzijn Scheveningen organiseert op maandag t/m vrijdag 
een zeer divers activiteitenprogramma voor kinderen van 4-10 jaar. De kookclub, 
de  crea-club en de jongens- en meidenclub worden druk bezocht. Afhankelijk van 
het weer wordt gebruik gemaakt van de zandspeeltuin, de kinderboerderij, de 
Sporttuin of speeltuin het Apenbos. Elke schoolvakantie zijn er uitstapjes naar 
onder andere MuZee  Scheveningen, het poppentheater, Archeon of de groep gaat 
survivallen. Het week programma staat onder andere op de website: 
www.welzijnscheveningen.nl

De Haagse 
Sporttuin Duindorp
De Haagse Sporttuin Duindorp is een buitensportlocatie voor jong en oud.  

Het sportcomplex heeft drie multifunctionele sportvelden, waar het gehele jaar 
vrijwel iedere sport gespeeld kan worden. De Haagse Sporttuin Duindorp wil alle 
bewoners  (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) van de wijk zoveel mogelijk 
in beweging krijgen. 

Sporten onder begeleiding
De Haagse Sporttuin Duindorp biedt iedereen de kans, om in een veilig afgeschermde 

omgeving en pedagogisch klimaat te sporten. De activiteiten vallen onder verplichte 
begeleiding van kwalitatief goede trainers of sportbegeleiders. Ook is er is tijdens 

alle activiteiten een beheerder aanwezig. De beheerder houdt toezicht op de 
veiligheid, zorgt voor materialen en het onderhoud van het sportcomplex. 

Basisscholen 
Duindorp
 
Duindorp heeft twee basisscholen: OBS De Tweemaster en PCBS De Meerpaal. 
Beide basisscholen zijn een ‘Brede Buurtschool’. Dit betekent dat de scholen 
nauw samenwerken met elkaar en met andere organisaties, zoals Wijkcentrum 
Het  Trefpunt en Haagse Sporttuin Duindorp. Hierdoor zijn er korte lijntjes 
 tussen alle faciliteiten op en om het schoolterrein, en trekt iedere organisatie 
één doorgaan de lijn op het gebied van gewenst en ongewenst gedrag via de 
 methode positive behaviour support (PBS). 

Sparen voor beloning
PBS gaat ervan uit, dat je gewenst gedrag moet aanleren, zoals je ook rekenen en 
taal aanleert bij kinderen. Het is gericht op gedrag dat je graag wilt zien, in plaats 
van  gedrag dat je niet wilt zien. Bij goed gedrag krijgen kinderen ‘pbs munten’. 
Met deze munten kunnen de kinderen sparen voor een beloning. Voorafgaand aan 
het sparen bepalen de kinderen, samen met de leerkracht, voor welke groepsbeloning 
zij willen sparen. Bijvoorbeeld een filmmiddag, naar de zandspeeltuin of een 
 wandeling in het bos.

Gezamenlijke activiteit door Kinderwerk & partners in Het Trefpunt.

Het pbs-afsprakenbord in speeltuin De Tesselweide: vriendelijkheid, veiligheid,  
verantwoordelijkheid en respect.Wethouder Hilbert Bredemeijer nam samen met kinderen het speeltoestel in gebruik.

Wesley Neervoort, speel- en groenbeheerder stadsdeel Scheveningen.

Volle tribune in de Haagse Sporttuin Duindorp.
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Op basisscholen OBS De tweemaster en PCBS De Meerpaal zij n dit jaar twee schoolcoaches 
gestart vanuit het Nationaal Programma Onderwij s (NPO)-budget van de gemeente. 
De schoolcoaches werken afwisselend op beide basisscholen. Het is een waardevolle toevoeging 
op het reguliere schoolaanbod vertelt Ryanne van Gool, directeur van basisschool De Meerpaal. 

Ryanne: “Bij  ons en op De Tweemaster is veel zorg nodig en 
leerkrachten komen daardoor minder toe aan lesgeven. 
Als er bij voorbeeld tij dens de overblij f ruzie ontstaat tussen 
twee kinderen, is er niet altij d tij d om uitgebreid bij  zo’n ruzie 
stil te staan. Dit moet dan in de klas opgelost worden voordat 
de les kan starten. Of een ouder die belt dat een kind wordt 
gepest via een app als TikTok. Daar wil je tij d voor maken 
maar die tij d heb je niet. En het moet vaak allemaal diezelfde 
dag nog  worden opgelost”. 

Extra aandacht voor de kinderen en ouders
Op De Meerpaal en De Tweemaster wordt gewerkt met 
de  Positive Behavior Support (PBS)-aanpak. Deze aanpak 
richt zich op het stimuleren en belonen van gewenst 
 gedrag.  Ryanne: “Naast iemand die extra aandacht heeft 
voor de  kinderen en ouders, zochten we ‘een verbinder’ 
die de PBS-aanpak in samenwerking met de wij kpartners 
 v  ersterkt. Al deze taken hebben we samengebracht onder 
de noemer ‘schoolcoach’.” 

We zij n nu al heel enthousiast
“Na het uitzetten van een vacature zij n er twee school coaches 
aangenomen. De functie moet al doende verder worden 
vormgegeven maar we zij n nu al heel enthousiast. Beide coaches 
hebben ervaring in het jeugdwerk en één van de coaches 
neemt regelmatig haar hond mee naar school. De hond is 
onze ‘derde schoolcoach’”, vertelt Ryanne lachend. 
“ Kinderen mogen de hond aaien om even te ‘ont-prikkelen’ 
en de coach leert kinderen bij voorbeeld met behulp van de 
hond dat wat je uitstraalt, eff ect heeft op de ander. 
En omdat we veel  ouders zien met honden, is het idee 
ontstaan om een honden wandeling te organiseren als 
kennismaking met de schoolcoaches.”

De hond is onze ‘derde schoolcoach’ 

Een groep kinderen uit Duindorp leerde 
fotograferen in een échte fotostudio. 
Onder begeleiding van een professionele 
fotograaf portretteerden zij  
verschillende buurtbewoners. 

Ook gingen de kinderen met een camera de wij k in, op zoek 
naar mooie of interessante onderwerpen om vast te leggen. 
Het resultaat is een serie diverse beelden die het ‘eigenwij kse’ 

karakter van Duindorp laat zien. Het project is opgestart door 
buurtbewoonster Ineke Veldhuij zen. Doel van het project is 

talentontwikkeling en kinderen in verbinding brengen met 
hun eigen wij k. Een selectie van de portretten siert 
sinds juni 2022 huizenhoog vij f kopgevels in de wij k. 
Met de portretten geven de kinderen de wij k letterlij k een 
gezicht. “Het resultaat is een serie diverse beelden die het 

‘eigen wij kse’   karakter van Duindorp laat zien”
Ineke: “De portretten blij ven onderwerp van gesprek op 
straat. De reacties variëren van ‘je zou daar maar elke dag 

 tegenaan moeten kij ken’, tot ‘eindelij k gebeurt er iets in de 
wij k’. Veel wij kbewoners kennen de mensen die zij n af-

gebeeld op de gevels. Laatst sprak ik iemand die er zelf graag 

tussen had willen staan.” De realisatie van de gevelfoto’s is 
tot stand gekomen door een samenwerking tussen Fotoklup.

nl, Kij klab, Welzij n Scheveningen, SignPlantation, 

 Muzee Scheveningen, woningcorporatie Vestia en de 
gemeente Den Haag. Bekij k de video en ‘loop mee’ 

langs de gevels via de QR-code.

Mooie verhalen
Duindorp heeft een schat aan mooie verhalen en 

initiatieven. En sinds kort ook een plek om deze met 
wij kbewoners én de buitenwereld te delen: www.
deduindorper.nl.  Djamel de Ligt is creatief onder-
nemer en woont al 36 jaar in stadsdeel Scheveningen, 
waarvan 18 jaar in Duindorp. Over de fi jne kanten van 
deze wij k’ raakt hij  niet uit gesproken.  
“De saamhorig heid is enorm en het contact met de 
buren is erg goed. Ik stoorde me aan de negatieve 
berichtgeving over Duindorp in de media, dus meldde 
ik me drie jaar geleden bij  het Wij kberaad. 
Veel  bewoners en organisaties bleken behoefte te 
hebben aan een gezamenlij k kanaal om positieve en 
nuttige informatie te delen. Met  ondersteuning 
vanuit de gemeente en in samenwerking met 
verschillende partners in de wij k, ben ik daarmee aan 
de slag gegaan. Met de nieuwe website als resultaat.”

Digitaal dorpsplein
Djamel is trots op de nieuwe website 
www.deduindorper.nl. Het is een soort digitaal 
dorpsplein. “De website is dé digitale verzamelplek 
waar alle relevante informatie door en voor Duindorp 
is gebundeld”, legt Djamel uit. “Duindorpers zien 
eenvoudig bij  wie ze met een eventuele vraag terecht 
kunnen. De komende tij d breiden we de website uit 
met evenementen en nieuwsberichten. Hiervoor is 
alle hulp welkom.” Bewoners die graag mee willen 
werken aan de website, bij voorbeeld door het 
schrij ven van berichten, zij n welkom. Zij  kunnen 
Djamel benaderen via e-mail: info@deduindorper.nl.

 “De website is voor mij  
succesvol als bewoners 
deze regelmatig 
bezoeken en helemaal 
ls ze er ook aan 
willen bij dragen.”

Huizenhoge foto’s sieren Duindorp

Als stadsdeelwethouder van Scheveningen 
maakte Anne Mulder de afgelopen jaren 
uitgebreid kennis met Duindorp. 
De wethouder sprak tij dens diverse 
werkbezoeken vele bewoners en 
professionals in de wij k. 

“Ik ben enthousiast over de positieve ontwikkelingen in de 
wij k. Afgelopen zomer mocht ik de gevelfoto’s onthullen, 
 gemaakt door kinderen uit Duindorp. Het project is mogelij k 
gemaakt door de inzet van bewoners, samen met 
verschillen de organisaties uit Duindorp. Het resultaat is 
prachtig. Eind september was ik bij  Duindorp SV, voor de 
feestelij ke ingebruikname van het enorm gewenste nieuwe 
kunst grasveld. Hiermee komt er een einde aan afgelaste 
trainingen en wedstrij den vanwege een te nat en 
 onbespeelbaar veld.”

“Ik zit regelmatig met organisaties uit de wij k om tafel om 
te horen wat er speelt en wat er nodig is. We weten elkaar 
steeds beter te vinden en samen bereik je meer. De onderlinge 
verbinding en saamhorigheid in Duindorp is groot. Dat is 
heel waardevol. Er zij n ook zaken die nog niet goed gaan. 
Jongeren uit de wij k voelen zich bij voorbeeld niet altij d 
gehoord. Dat heeft mij n aandacht en met alle betrokken 
partners zetten we hier gezamenlij k op in.”

“Om zaken waar nodig te verbeteren en daarbij  het goede 
te behouden, is het belangrij k om met elkaar in gesprek te 
blij ven. Duindorp heeft veel om trots op te zij n.”

Wethouder Anne Mulder: 
Duindorp heeft veel 
om trots op te zij n

Samen met betrokken bewoners en wij kpartners is het 
afgelopen jaar een stevige basis gelegd, om de veiligheid en 

leefb aarheid te verbeteren in Duindorp. De komende jaren 
kunnen we hierop voortbouwen want het nieuwe college 

heeft afgesproken om te blij ven investeren in  Duindorp. 
Dat is een enorme pluim voor alle partij en die zich in-

spannen voor de wij k. Ik ben onder de indruk van de vele 
mooie projecten die zij n opgestart. Zoals het fotoproject 
van bewoonster Ineke Veldhuij zen, wat onder andere 

resulteerde in de prachtige foto’s op een aantal gevels in 
Duindorp. Tij dens dit project ontstond een samenwerking 
tussen bewoners, kinderen, jongerenwerkers, Vestia en 
andere organisaties. Het laat goed zien, dat je gezamenlij k 
veel voor elkaar kunt krij gen. Investeren in de nieuwe 

generatie vind ik heel belangrij k. De uitbreiding van het 

kinder- en jongerenwerk leidt tot positieve ontwikkelingen. 
Zo biedt Kinderwerk Duindorp wekelij ks een gevarieerd 

programma voor de jonge jeugd en jongeren van 17-21 jaar 
kunnen drie avonden per week terecht in de nieuwe 

ontmoetings ruimte in wij kcentrum Het Trefpunt. 
Veel initiatieven komen samen op de dit jaar gelanceerde 
website deduindorper.nl. 
De website is ontstaan vanuit de behoefte van bewoners 
en wij kpartners, om op één plek positieve verhalen, 
activiteiten en interessant nieuws te delen. Net zoals de 
vele organisaties in de wij k, kan ook de website niet zonder 
enthousiaste vrij willigers. Bent u een betrokken bewoner 
die zich graag inzet voor uw eigen buurt? Kom vooral eens 
langs bij  het Duindorps Bakkie in het Trefpunt* of stuur 
een e-mail naar scheveningen@denhaag.nl Samen maken 

we Duindorp nóg een stukje leuker!

Mendy van Veen, 

stadsdeeldirecteur Scheveningen

*   Duindorps Bakkie: elke laatste donderdag van de maand van 
9- 10.30 uur in Het Trefpunt. U kunt o.a. in gesprek met politie, 
gemeente, Welzij n Scheveningen en Wij kberaad Duindorp. 

Onder de indruk van de vele mooie projecten

V.l.n.r: Erna de Moedt (directeur OBS De Tweemaster), Ryanne van Gool (directeur PCBS De Meerpaal), 

Lianne Krens (adjunct-directeur OBS De Tweemaster).

Portret van Gerard Breugem in de Zeezwaluwstraat.

 “De website is voor mij  
succesvol als bewoners 

bezoeken en helemaal 
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Hoe verander je een troosteloos transformatorhuisje in een aantrekkelijke 
aanwinst voor de buurt? Drie dames uit Duindorp hebben het antwoord.

Lila, Jolanda en Yvonne wonen vlakbij een transformator-

huisje op de hoek van de Zeezwaluwstraat en de 
 Wieringsestraat. Zij hebben een goed idee voor het huisje. 

Die grauwe muren, daar kan namelijk prima een muur-
schildering op. Dus trok het drietal de stoute schoenen aan 
en stapte op de gemeente af. ‘Goed idee’, kregen ze te horen.

‘Maar dan moeten jullie wel zelf de omwonenden gaan 
informeren en kijken hoe die ertegenover staan’. 

“ Het duurde wel even voordat 
alles geregeld was.  
Er zit hoogspanning in zo’n 
huisje. Dus je kunt er niet 
zomaar van alles mee doen.”

  Een participatie traject dus. “En dat deden ze”, vertelt 

community builder Marielle Zomerschoe, die halverwege 
het project aanhaakte. “Lila, Jolanda en Yvonne waren heel 

enthousiast en nodigden omwonenden uit. Vervolgens 
stonden zij een middag met de BuurtBakkie bus bij het 
transformatorhuisje. Jolanda en Lila spraken bewoners aan 

en Yvonne had foto’s met ideeën voor de muur schildering”, 
vertelt Marielle.
 
Vier ontwerpen
Het drietal heeft nagedacht over wat er op het huisje 

 geschilderd kon worden. Uitgangspunt is, dat de muur-
schildering met Duindorp te maken moet hebben. Omdat de 

Wieringsestraat tegen een Natura 2000 gebied aanligt, 

kozen Lila, Jolanda en Yvonne voor een afbeelding van 
spechten, koolmeesjes en een vosje, want die komen in dat 

gebied voor. En vossen zijn soms ook te zien in het 
 Westduinpark. Kunstenaar Joost Zwanenburg maakte vier 

ontwerpen waar bewoners uit konden kiezen. 
 Uiteindelijk stemden 34 bewoners op de winnende   van 

een vos en een koolmees. Joost schildert deze binnenkort 
op twee zijden van het huisje. Lila, Jolanda en Yvonne 

 zorgen ervoor, dat omwonenden worden uitgenodigd 
voor de onthulling.

Buurtgenoten leren elkaar beter kennen
De lengte van het hele traject was even wennen voor de 
drie enthousiaste bewoners. Marielle: “Je komt bij de 
 gemeente terecht, je moet op zoek naar financiering en je 
hebt toestemming nodig van Stedin, want die is de eigenaar 

van het huisje. Er zit hoogspanning in zo’n huisje, dus je kunt 
er niet zomaar van alles mee doen. Het duurde wel even 
voordat alles geregeld was. Wat ik het mooiste vind van 

projecten als deze, is dat buurtgenoten elkaar veel  beter 
leren kennen. Bij de BuurtBakkie bus bleven de  bewoners 

even hangen met een kopje koffie, thee of fris en ze gingen 

met elkaar in gesprek. Er ontstonden nieuwe verbindingen. 
Zo hebben bewoners die middag bedacht om een keer een 

straatfeest te organiseren. Zo’n muurschildering bevordert 

dus ook nog eens de sociale cohesie.”

Vossen en vogels  
in Duindorp

X

Jolanda (links) en Lila met haar dochter.

Colofon 
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