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   Digitale weerbaarheid en 
veiligheid in de wijk

   Van gaspit naar inductiekookplaat

Cybercriminelen proberen hun 
slachtoffers op te lichten via in-
ternet, WhatsApp, e-mail en te-
lefoon. Iemand wordt bij voor-
beeld gebeld door ‘de bank’ met 
de vraag om de pincode te ge-
ven. Binnen een paar minuten is 
het spaargeld verdwenen. Senio-

ren blijken een makkelijke prooi 
voor een cybercrimineel. Maar 
ook jongeren. Sommigen geven 
tegen betaling hun bankpas en 
pincode af. Dit komt meestal uit 
en levert een strafblad op. 
Een digitaal ambassadeur deelt 
in de wijk informatie over digi-

tale weerbaarheid en geeft tips 
zoals “Wordt u gebeld door uw 
bank? Hang direct op!”, “Krijgt u 
een WhatsApp bericht waarin om 
geld wordt gevraagd? Controleer 
het nummer” “Klik niet zomaar 
op een link”. Meer tips staan op 
www.veiliginternetten.nl.
Een digitaal ambassadeur kan 
ook ondernemers helpen en 
vertellen waar ze informatie 
kunnen vinden als ze bijvoor-
beeld hun website beter willen 
beveiligen.

Het nieuwe project is als proef 
in Leyenburg, Loosduinen, 
Ypenburg en Wateringse Veld 
van start gegaan en zal later 
naar andere wijken worden 
uitgebreid.  
Meer informatie via digitaal 
ambassadeur@denhaag.nl of 
via www.DenHaag.nl (zoek op 
‘digitaal ambassadeur’).

Cindy Wiltenburg

In het kader van de energie-
transitie worden momenteel 
in opdracht van corporatie 
Staedion door Hemubo in 
56 woningen in één van de 
flats van “de hoge zes” aan 
de Meppelweg, hoek Bouw-
lustlaan diverse werkzaam-
heden verricht.

Dit leidt ertoe dat vanuit deze 
flat minder fossiele energie zo-
als aardgas gebruikt zal worden, 
waardoor men bijdraagt aan 
de vermindering van de CO2 
uitstoot. Want kieren worden 
gedicht, isolatievoorzieningen 
aangebracht, radiatoren vervan-
gen, dakbedekking vernieuwd, 
brandwerende voorzieningen 
gerealiseerd en gasleidingen ver-
wijderd. Voor dit laatste heeft de 
gemeente een subsidie verstrekt. 
De bewoners kunnen straks uit-
sluitend elektrisch koken. Zij 
krijgen -indien zij die nog niet 
hebben- een inductiekookplaat, 
elektrische oven en een pan-
nenset. Staedion heeft het plan 
om na de werkzaamheden een 
workshop elektrisch koken voor 
de bewoners te organiseren. 
Daarnaast ontvangen bewoners 
voor het ongerief van de werk-
zaamheden 300 euro vergoeding.

Om het project te kunnen reali-
seren moest minimaal 70% van 

de bewoners het met het uit-
voeren van deze voorzieningen 
eens zijn. In dit complex bleek 
78% voorstander te zijn. Van de 
22% die tegen was noemden de 
meesten de te verwachten over-
last van de werkzaamheden en 
de tijdelijke aanwezigheid van 
werknemers in hun woning (nu 
extra ongemakkelijk vanwege 
corona) als reden van afwijzing. 

Bewoner Verouden noemt het 
“werelds” wanneer het project 
half februari 2021 is afgerond. 
“Maar ik moet het eerst alle-
maal nog zien, want ik ben bijna 
het laatst aan de beurt”, zegt hij.
Op termijn is het de bedoeling 
de woningen aan te sluiten op 
het stadsverwarmingsnet.

Rick Baron

Er verblijven momenteel nog 10 
van de oorspronkelijke 19 sta-
tushouders aan de zijkant van 
het gebouw. Eén gezin verhuist 
binnenkort naar een adres in 
Rijswijk en de overige bewo-
ners worden elders in de stad 
ondergebracht.

Het Herinneringsmuseum, waar 
we twee jaar geleden in deze 
Bouwlust-Vrederust editie over 
geschreven hebben, is verplaatst 

naar het Nebo verpleeghuis aan 
het Floris Arntzeniusplein 65 te 
Den Haag. De museumstukken 
liggen er vooralsnog opgeslagen 
en het is bedoeling dat binnen 
afzienbare tijd het museum daar 
wordt ingericht voor de functie 
waar het voor bedoeld is, terug 
in de tijd als herinnering voor 
de bewoners. Ook is er een aan-
tal museumstukken meegegaan 
naar de nieuwe locatie ‘De Drie 
Linden’ aan het Westhovenplein 

   Statushouders en Herinnerings- 
museum verhuisd

   Winteropvang in Lozerhof

Sinds de uitbraak van Corona is het aantal slachtoffers van 
cybercriminaliteit toegenomen. Om mensen digitaal weer-
baar te maken is er in Den Haag een proef met ‘digitaal am-
bassadeurs’ gestart. Zij gaan voorlichting geven over digi-
tale veiligheid.

In de wijk slingeren veel mondkapjes rond. 
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dit niet 

het nieuwe normaal wordt.

• Een deel van het Herinneringsmuseum in De Drie Linden.

139 in het paviljoen Koningslin-
de. Hier bevinden zich in het 
restaurantgedeelte keurig inge-
richte vitrines, waarin de nos-
talgische voorwerpen uitstekend 
tot hun recht komen. 

Ben Damen

In de vorige wijkpagina stond 
een stuk over De Venen. Er 
gaat daar wat gebeuren met de 
huizen maar wat? Niemand kon 
toen een duidelijk antwoord 
geven. Er zijn daarna door de 
Haagse Stadspartij en de SP 
vragen gesteld aan het college 
van Burgemeesters en Wethou-
ders. De SP kreeg als antwoord 
“dat in 2021 de investerings- 
beslissing wordt genomen om 
circa 200 woningen te reno- 
veren in De Venen. Hiermee 
worden deze woningen transi-
tieklaar”. Dat betekent dat zij 
kunnen worden aangesloten op 
een warmtenet.
De HSP kreeg als antwoord: 
‘Momenteel wordt gewerkt aan 
een haalbaarheidsonderzoek ter 
voorbereiding van de gebieds-
ontwikkeling van De Venen. 
Zodra verkenning en haalbaar-
heidsonderzoek gereed zijn, zal 
de Raad geïnformeerd worden’.
Deze antwoorden zijn in tegen-
spraak met elkaar. Ook is het 
getal van 200 onjuist, want er 
zijn bijna 300 woningen in De 
Venen.  Zo blijft de mist be-
staan en weten de bewoners en 
de raadsleden nog niet wat er 
gaat gebeuren met De Venen.

Ronald van der Spiegel

Met ingang van 1 novem-
ber is de Lozerhof aange-
wezen als winteropvang 
voor daklozen. Het voor-
malige psycho-geriatrische 
verpleegtehuis staat sinds 
begin oktober leeg. Er is 
plaats voor maximaal 120 
personen.

Daklozen konden vorig jaar 
nog terecht in de opvang aan 
de Zilverstraat. Die werd echter 
gesloten omdat een slaapzaal 
geen mogelijkheid biedt tot het 
afzonderlijk opvangen van de 
verschillende groepen daklo-
zen: man of vrouw, verslaafd of 
niet verslaafd, meerder- of min-

derjarig. De Lozerhof, met zes 
etages met elk een rechter- en 
een linkervleugel en vele een- en 
tweepersoonskamers, biedt die 
mogelijkheid wel. Het is echter 
-nog- niet bekend of de ver-
schillende groepen afzonderlijk 
zullen worden opgevangen.
De winteropvang in de Lozerhof 
gaat alleen open als het vriest of 
als de gevoelstemperatuur nul 
graden of lager is. Deze locatie 
blijft beschikbaar tot 1 april 2021. 
Daarna gaat hij dicht en wordt de 
Lozerhof gesloopt om plaats te 
maken voor woningbouw.

De daklozen krijgen in de Lo-
zerhof een avondmaaltijd en 

een ontbijt. Naast dat zij een 
bed ter beschikking krijgen, 
kunnen zij daar ook douchen, 
de zogenaamde bed-, bad- en 
broodregeling. Ook is er zorg, 
begeleiding en beveiliging aan-
wezig. De Lozerhof is open 
voor de daklozen van 18.00u 
tot 9.00u. ’s Avonds kunnen zij 
er op eigen gelegenheid komen, 
bijvoorbeeld met bus 25. ’s Och-
tends rijdt er een bus om hen te 
vervoeren naar een nog nader 
aan te duiden locatie.
Meer informatie is te vinden 
op www.denhaag.nl/
daklozenzorg.

Ronald van der Spiegel

   Wat gebeurt 
in De Venen? 

Wat gaat er gebeuren met de statushouders en het Herinne-
ringsmuseum in het oude pand De Lozerhof aan het Rand-
veen, nu het gebouw gesloten is en eind van het jaar tijdelijk 
opengesteld wordt voor de opvang van thuis- en daklozen, 
de zogeheten winterkouderegeling?

De wijkredactie van Bouwlust – Vrederust wenst alle
lezers, ondanks deze moeilijke tijden, prettige feestdagen!


