Een gezonde wijk is
een schone wijk
Buurtbewoner Tinus Hoogduin ruimt dagelijks straatvuil
op in De Venen, Oorden en
Raden. Reden voor het stadsdeel om hem in het zonnetje
te zetten. Dinsdag 6 november
kreeg hij een bloemetje van
stadsdeeldirecteur René Baron voor zijn jarenlange inzet.

De heer Hoogduin is gewoon onmisbaar in de wijk. Iedereen kent
hem ook. Hij helpt mee aan de
leef baarheid in Bouwlust. Opruimen en schoonmaken doet hij

niet alleen op en bij de straten,
ook de tramrails pakt hij aan. “Ik
vind hele bergen rotzooi”. Wat
nog bruikbaar is, brengt hij naar
Stichting Solidair aan het Sterren-

oord voor een tweede leven. De
buurt wil hem niet missen, hij wil
het werk niet missen. “Ik ga door
tot het uiterste. Als ik ermee stop,
wordt het een rotzooi. Maar on-

Veel lezers hebben het beeld
uit de prijsvraag van het vorige
wijknieuws herkend: het staat
aan de Ambachtsgaarde.
De cadeaubon van €25,- is verloot: De winnaar is Rob Kouwenhoven, gefeliciteerd.

Aan de Hengelolaan, naast de sportvelden ligt sinds 2013 basisschool De Opperd. Een school voor kinderen die specialistische begeleiding nodig hebben vanwege een stoornis.

• Woensdag 21 november trok pony Lilly een kar door de Venen
buurt om omwonenden te stimuleren hun GFT-afval voortaan naar
de compostbakken te brengen in de Tuin van Venen, gelegen tussen Meppelweg en Hoogveen.

Rattenplaag in de Oorden

Wilma van den Heuvel, die nu
twaalf jaar in de Oorden woont,
vindt het “van de zotte dat je regelmatig hele maaltijden langs je
raam naar beneden ziet komen,
die blijkbaar zijn overgehouden.
Men is klaarblijkelijk te lui om
het eten fatsoenlijk weg te gooien

en om zes ben ik al aan de slag”.
Tinus Hoogduin is goed herkenbaar aan zijn oranje hesje en zijn
kruid vergaat niet. Ik geniet van wagentje om de rotzooi en vuil in
het mooie weer en ’s winters doe weg te brengen. Eigenlijk verdient
ik dikke kleding aan. Het is lek- elke wijk een Tinus Hoogduin!
ker werk. Van thuis zitten, word
je ziek”. “Om vijf uur sta ik al op Ronald A. van der Spiegel

De Opperd, een
op herstel gerichte
basisschool

Uitslag
prijsvraag

Je zult maar een rat zijn in
de wijk Bouwlust. Hét Walhalla is er niets bij in vergelijking met deze omgeving.
Op regelmatige tijden krijg
je hier een complete maaltijd
voorgeschoteld. De ene dag
brood met alles er op en aan
en de andere dag een halflauwe avondprak, gewoonweg
smullen!
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De bewoner van de Meppelweg is
nu 76 jaar. Al tien jaar zorgt hij
voor schoner Bouwlust. Waarom?
“Ik wil een schone wijk hebben.
Dat is goed voor het milieu. En
ik wil een gezonde wijk hebben”.
Hoogduin deed eerder hetzelfde
onbetaalde vrijwilligerswerk in
Spoorwijk. 29 jaar lang. “Daar
• Stadsdeeldirecteur René Baron (l) en Tinus Hoogduin (r)
missen zij mij nog heel erg”.

in de daarvoor bestemde afvalcontainers, voor zover het überhaupt noodzakelijk is om eten
weg te gooien. Mensen die dit
doen realiseren zich totaal niet
dat dit verschrikkelijke overlast
met zich meebrengt. Ratten brengen immers ziektes over en het
is een bende van jewelste op het
grasveld, waar de volgende dag
weer vrolijk kinderen spelen.”
Van den Heuvel is vanaf april dit
jaar in contact met de gemeente
Den Haag en woningcorporatie
Vestia over een mogelijke oplossing. “In mijn beleving gebeurt
er gewoon niets. Ook briefjes ophangen helpt niet. Ik heb zelfs de
Imam gesproken van de moskee.
Die vertelde mij dat er volgens de
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Islam juist niets weggegooid mag
worden, dus nogmaals het is gewoon luiheid!” De mensen zelf er
op aanspreken heeft ook geen zin,
verzucht Van den Heuvel. “Ze begrijpen mij gewoonweg niet, áls ze
mij tenminste nog te woord willen staan.”
Gemeentelijk projectleider Julia Ram wijst er op dat er een
kerngroep ‘Rattenbestrijding’ is,
bestaande uit onder andere de
gemeente, woningbouwcorporaties, handhaving en HMS. Op 30
november komt deze kerngroep
bij elkaar om een rattenoffensief
met een brede integrale aanpak
op te starten. Hierbij horen gerichte acties zoals betere voorlichting, communicatie naar de
bewoners hoe te reageren bij overlast, en boetes bij het veroorzaken
van overlast. Er zal gehandhaafd
worden, verzekert Ram. Wijkbewoonster Van den Heuvel roept
alvast haar buurtgenoten op:
“We leven en wonen dicht op elkaar, dus moeten we daar met z’n
allen qua leefbaarheid ten minste
rekening mee houden!”
Ben Damen

De term “Opperd” komt uit de
scheepvaart en is een rustige plek
waar een schip zich tijdelijk kan
ophouden als er een storm opsteekt. En dat wil de school ook
uitstralen: een veilige haven zijn
voor kinderen die het moeilijk
hebben en in een storm zitten.
Omdat er niet veel van dit soort
scholen zijn, heeft De Opperd een
regionale functie. Er zitten veel
kinderen op de school die niet
uit de directe omgeving komen.
Daarom kent de school weinig
buitenschoolse activiteiten. Na
school worden de kinderen door
hun ouders of begeleiders opgehaald om hen naar huis te brengen. Diverse activiteiten vinden
dan ook onder schooltijd plaats,
zoals zwemmen, judo en diverse
buitenspelen. Veel kinderen hebben namelijk behoefte om zich te
bewegen.
Het jaarlijkse schoolkamp in september is een activiteit waar de
kinderen altijd erg naar uit kijken.

Om in aanmerking te komen voor
speciaal onderwijs zoals De Opperd is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband Haaglanden. Zodra
die verklaring is afgegeven kan
het kind op De Opperd worden
geplaatst. Eventueel kan dit ook
gebeuren op de Insp. W.P. Blokpoelschool aan de Haardstede.
Maximaal kan de Opperd 100
leerlingen plaatsen. Momenteel heeft de school -mede door
het nijpende lerarentekort- 50
leerlingen.
Ieder kind krijgt veel aandacht,
begeleiding en (bij)sturing.
“Het streven is er op gericht dat
het kind in de toekomst gewoon
weer meedraait in de maatschappij”, aldus locatieleidster Annemieke Turfboer. De kinderen
krijgen hetzelfde onderwijs als de
kinderen op andere basisscholen.
Rick Baron

Pas op
in donkere
tijden
Donkere uren en onverlichte
woningen maken het voor
inbrekers makkelijker om te
zien of iemand thuis is. Ook
zien inbrekers meer kans
ongezien hun slag te slaan,
doordat ze in het donker
snel uit het zicht zijn. In
de wintertijd neemt het inbraakrisico daarom toe.
Zelf maatregelen nemen is
een eerste vereiste om het
dieven lastig te maken.

Preventietips:
Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te
breken. Als het langer duurt,
breekt hij vaak zijn poging af.
Een aantal tips om het een inbreker lastig te maken:

Plaats inbraakwerend
hang- en sluitwerk,
voorzien van het
SKG-sterkeurmerk.
Sluit ramen en deuren goed
af, draai ze op het nachtslot en
berg de sleutels op, ook al bent
u maar even weg.
Zorg voor zicht en licht
Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak
verlaten mensen in de loop
van de dag hun huis om pas
in de avond terug te keren in
een donkere woning. Dit terwijl verlichting in en om de
woning juist kan helpen om
inbraken te voorkomen.
Maak afspraken met
uw buren om een oogje
in het zeil te houden.
De wijkagenten van Bouwlust; Shirley van den Burg,
Dimitri Ofwegen, Karen van
Alphen en Peter Sapulete, zijn
dagelijks op de fiets in de wijk
aanwezig om samen met u te
werken aan een veilige buurt.
Heeft u een idee of vraag
spreek ons dan aan. We zijn
ook te vinden op Twitter!
Politie Bureau Beresteinlaan

