
De ideeën werken wij nu gezamenlijk uit 
en zijn voor een deel al zicht- en merk-
baar. Heeft u plan voor een betere wijk, 
een vraag of wilt u gewoon even uw ver-
haal kwijt? Aarzel dan niet om een van 
de wijkpartners uit deze nieuwsbrief te 
benaderen. Kijkt u ook even op de achter-
kant en ontdek hoe u met uw idee € 750 
kunt verdienen! Ook als u een opmer-
king kwijt wil aan mij of het stadsteam 
dat betrokken is bij uw omgeving, neem 
contact op. Want samen maken wij het 
Helenaplanstoen mooier!
 
Hassan el Houari 
Stadsdeeldirecteur Centrum

Informeren  
en inspireren
 
Voor u ligt het eerste nummer 
van Helena. Deze nieuwsbrief 
verschijnt regelmatig en houdt u 
op de hoogte van ontwikkelingen 
en de plannen voor een mooier 
Helena van Doeverenplantsoen  
en een fijne woon-en speelplek.

In dit nummer stellen alle wijk-
partners zich voor en vindt u een 
overzicht van de sport- en welzijns-
activiteiten die tijdens deze feest-
dagen worden georganiseerd. Lees 
ook het interview met een aantal 
van uw buren over hoe zij mee-
denken over het oplossen van de 
leefbaarheid op het plantsoen. In 
deze nieuwsbrief ook meer infor-
matie over het plan voor het rea-
liseren van een tropische daktuin 
op het dak van gebouw ‘De Helena’ 
aan het plantsoen. Kortom, een in-
formatief en inspirerend nummer 
waarmee we laten zien dat bewo-
ners en wijkpartner doorgaan met 
deze prachtplek in het centrum.

Alhoewel de rust grotendeels is terug-
gekeerd, zijn er nog steeds grote zorgen 
over hoe het verder moet met het Helena 
van Doeverenplantsoen. Uw wensen en 
behoeften zijn daarbij het uitgangspunt. 
Bewoners keken samen met het wel-
zijnswerk zaken naar mogelijke verbete-
ringen en welke activiteiten door en voor 
bewoners georganiseerd kunnen wor-
den. Want een hechte en sterke buurt is 
het medicijn tegen overlast en helpt bij 
het begrijpen en accepteren van elkaar. 
Een tweede bijeenkomst met bewoners 
in november bevestigde dat we hiermee 
op de goede weg zijn.

Door de coronacrisis werd alles anders, 
gevolgd door hangjongeren, vernielingen, 
geluidsoverlast en criminaliteit. Genoeg 
redenen om de alarmbel in te drukken. 
Wij spraken met u hierover voor het eerst 
op een warme dinsdag in september. Dat 
u een veilige, mooie, prettige en groene 
woonplek belangrijk vindt, bleek wel uit  
de grote opkomst. Uw verhalen over over-
last en hoe intimiderend de situatie op 
het plein kan zijn, heeft mij bijzonder 
aangegrepen. 

“Wij gaan uit van uw  
wensen en behoeften”

Lichtpuntjes
Op het moment fonkelt de feestverlichting in de straten  
en huizen. Zeker in deze donkere dagen zijn dit vrolijke 
lichtpuntjes. Voor mij en hopelijk ook voor u. Want alhoewel 
het afgelopen jaar bijzonder lastig bleek te zijn, werken we 
samen om deze plek weer te laten bruisen. 

Het oude 

centrum
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voor ouderen. Wilt u hieraan meedoen of 
kent u iemand die daar behoefte aan heeft? 
Geef het aan ons door. Ik werk vanuit buurt-
huis De Sprong. Waar normaal de deur open 
staat voor iedereen, is vanwege de corona-
crisis het buurthuis alleen open op afspraak. 
Als u een vraag heeft of een praatje wil  
maken, neem contact met mij op, dan nodig 
ik u uit voor een kopje koffie. 

bij het oplossen daarvan. Bij zware over-
last waar er sprake is van een juridsche 
procedure, pakt onze bewonersconsulent 
de zaak op. Heeft u vragen met betrekking 
tot leefbaarheid in uw portiek? Neem dan 
gerust contact met mij op.

,,Om ervoor te zorgen dat bewoners infor-
matie kunnen vinden als er iets door andere 
bewoners wordt georganiseerd. En waar ze 
ook een oproep kunnen doen. Los van wat er 
allemaal aan moois kan gebeuren – als het 
lukt om alle buurtbewoners het gevoel te 
geven dat het plein ook van hun is, ben je al 
heel ver, ook als er even niets gebeurt.” 

,,Dat kinderen er kunnen blij-
ven spelen, dat is belangrijk” 

Een tijd terug had het plein veel te verduren 
van overlast door hangjongeren en drug-
dealers. ,,Er is veel gehandhaafd, er werden 
gebiedverboden uitgedeeld en enkele ar-
restaties verricht. Er is een signaal afgege-
ven, dat heeft wel geholpen”, stelt Suyenne 
vast. Ook Tom is te spreken over deze aan-
pak. ,,Zeker weten. Ze hebben het gewoon 
goed gedaan. Er wordt niet meer rondge-
hangen.” Gelukkig duurde die periode van 
overlast maar kort, vertelt Marijke. En als 
het ADO-poortje afgesloten wordt, scheelt 
dat weer in de stroom voetgangers die er-
doorheen lopen als verkorte route naar het 
centrum, vindt Suyenne.

Zelf hebben ze in elk geval scherp wat voor 
functie hun plein voor de wijk kan vervul-
len: een kloppend hart vol verschillende 
initiatieven die inspelen op de behoeften 
van alle wijkbewoners. Tom: ,,Dat kinderen 
er kunnen blijven spelen, dat is belangrijk.” 
Met wat extra meubilair, oppert Suyenne: 
,,Een kooi voor het voetballen en een leuke 
picknicktafel hier en daar.” 

Zodra Suyenne, Marijke en Jorine een goede 
manier hebben gevonden om een platform 
op te zetten, gaan ze flyeren. Suyenne: ,,Om 
te informeren waar de informatie te vinden 
is en om naamsbekendheid te krijgen”.

,,Hopelijk stromen er snel ideeën van andere 
bewoners binnen. Dan praat je met de buren 
en steek je elkaar aan en krijg je het gevoel 
dat het plantsoen van jou is. We hebben heel 
leuke buren in de wijk. Door de overlast von-
den de mensen dat het vroeger leuker was. 
Maar de toekomst kan ook weer leuker wor-
den.” Dat vindt Marijke ook. ,,Als de mensen 
zien dat we ons best doen en er valt een gat, 
ze denken, ‘daar spring ik wel even in’. Zo’n 
sfeer wil je hebben.”

Wij organiseren samen met andere wijk-
partners sport- en spelactiviteiten en lenen 
spelmaterialen uit. Tijdens vakanties en na 
schooltijd organiseren wij leuke, leerzame 
en sportieve activiteiten op locatie De Jeugd-
haven aan de Prinsegracht. Zo kunnen de 
kinderen en jongeren meedoen met sport- 
en spelactiviteiten op het Helena van Doeve-
renplantsoen, de kookclub, techniekclub, de 
voetbalgroep, de meiden- of jongensgroep. 
Ook u bent van harte welkom in de Jeugd-
haven voor een praatje, een kopje koffie en 
informatie. Vanwege de coronamaatregelen 
is er nu geen inloop, maar zijn er hiervoor 
vaste momenten in de week. 

Dordat wij veel bewoners en ondernemers 
kennen, weten wij wat er speelt in de wijk. 
Wij kunnen helpen bij het voorkomen en 
oplossen van conflicten en problemen. Wij 
spreken mensen aan en zijn ook op social 
media actief. Valt u iets bijzonders op? On-
bekenden die regelmatig bij u in de straat 
parkeren? Denkt u dat er vanuit een woning 
drugs verhandeld wordt of dat er wiet ge-
kweekt wordt? Zijn er zorgen om personen 
in de wijk? Zijn er andere zaken in de wijk 
waarvan u vindt dat de politie die moet we-
ten? Dit zijn zaken die u kwijt kunt bij ons. 

Heeft u een idee voor een mooiere buurt? 
Samen kijken we naar wat mogelijk is en 
hoe we deze kunnen uitvoeren. Onze jonge-
renwerker werkt samen met Jeugdwerk en 
Streetsport bij de sport- en spelactiviteiten 
op het plantsoen. De ouderenconsulent van 
de wijk ondersteunt oudere bewoners en 
hun omgeving met hulpvragen. Zo start er 
binnenkort bijvoorbeeld een telefooncirkel 

Ik ben vaak aanwezig in de wijk en loop 
daar twee keer per dag rondes. Ik sta klaar 
voor vragen en los kleine problemen op zo-
als kapotte verlichting en zwerfvuil in het 
portiek. Staedion kan bij burenruzies en 
ernstig vervuilde woningen bemiddelen 

Stichting Jeugdwerk 

Wijkagenten

Zebra Welzijn

Staedion 

Mijn naam is Jorine Smits en ik werk als opbouwwerker in  
het Oude Centrum. Ik help bewoners bij het mooier, gezelliger, 
groener en veiliger maken van de buurt.

Mijn naam is Wil van Putten en ben de complexbeheerder 
van woningbouwcorporatie Staedion in het Oude Centrum. 
Ik zorg er voor dat de portieken op het Helena van Doeveren-
plantsoen schoon, heel en veilig zijn. 

Streetsport Den Haag

Ik organiseer op het plantsoen in de vakan-
ties en wekelijks op dinsdag, woensdag en 
vrijdag, sport- en beweegactiviteiten voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar. Bijvoorbeel cli-
nics en voetbal-, tennis en basketbalwed-
strijdjes. Ook voor 13+-jongeren organise-

Ik heet Tarik Choukoud en ben de Sportleider Streetsport  
die actief is op het plantsoen. Ik en mijn organisatie (WSDH) 
zetten ons in voor een sportiever Den Haag door onder andere 
het organiseren van leuke sport- en beweegactiviteiten op de 
de pleinen van Den Haag. Ik wil graag jongeren inspireren om 
te bewegen en te sporten. Want sporten is gezond. Het leert  
je samen te werken en om te gaan met winst en verlies.

ren we allerlei sportieve activiteiten. Dit 
doe ik samen met Jeugdwerk en Zebra Wel-
zijn. Door de coronacrisis is Streetsport ook 
online gegaan en organiseren we Fifa20 en 
FortNite toernooien.

Hij komt er elke dag. Als hij zijn Duitse her-
der Kito uitlaat, wandelt hij even langs het 
plein. Zo ook die avond met Pasen vorig jaar. 
Bij de tennistafel hadden jongeren flessen 
kapot gegooid. Tom pakte thuis veger en 
blik en ruimde het glas op. ,,De kinderen 
moeten hier wel kunnen spelen”, zegt hij. 
Want zo iemand is Tom: ,,Je moet het plein 
ook zelf een beetje in de gaten houden.”

Ook Suyenne Harreman zit graag ‘s zomers 
op een kleedje in het gras. Straks helemaal, 
want haar kindje is op komst en het plein is 
een prima plek om een oogje te houden op 
een spelende peuter. Ze woont al een jaar of 
vijf aan het plantsoen. ,,Er zijn leuke speel-
toestellen voor de kinderen gekomen, dat is 
wel verbeterd”, stelt ze vast.

Marijke Bijl woont er al bijna even lang als 
Tom. Ze vertelt over hoe er in het verleden 
Tai Chi werd gegeven door Chinese oude-
ren. ,,Of een voetbalwedstrijd of spelletjes 
voor ouderen. Het is vast mogelijk om meer 
en divers te organiseren.” Zij droomt van 
een fijne plek met activiteiten die door be-
woners zelf georganiseerd worden. “Het 
potentieel is er, want dit is een betrokken 
buurt waar veel mensen iets willen doen.”

,,Je moet het plein ook zelf een 
beetje in de gaten houden”

Samen met Suyenne en opbouwwerker Jori-
ne Smits wil Marijke een centraal punt in het 
leven roepen, een prikbord misschien of een 
app-groep, waar bewoners elkaar vinden. 

Kloppend hart
Tom Postema woont al zijn halve leven aan het Helena van  
Doeverenplantsoen. De zeventiger zag het plein veranderen  
van een kaal grasveld tot een plek met bomen, bankjes en 
speeltoestellen. 

Wiji zijn Peter van Holstein en Ageeth Smith van stichting 
Jeugdwerk. Onze organisatie werkt in het centrum in Korten-
bos, Schilderswijk en het Oude Centrum. Wij helpen kinderen 
en jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten en de vaar-
digheden om je te goed te kunnen redden in de maatschappij. 

Wij zijn de wijkagenten Nathalie Alderlieste en Kimberly 
Noordoek. Samen met de surveillanten en rechercheurs van 
bureau Jan Hendrikstraat zetten wij ons in voor een veilig 
Oud Centrum door het handhaven van de openbare ruimte  
en het opsporen van criminaliteit.

EVEN
VOORSTELLEN



Heeft u een idee om het Helena van Doeverenplantsoen mooier  
te maken? Een idee waardoor:
• buren met elkaar in contact komen, 
• de buurt mooier, groener, schoner of veiliger wordt, 
• eenzaamheid in uw buurt wordt tegengegaan? 

Of heeft u iets anders in uw gedachten? Bedenk een leuke activiteit 
die niet met eten of drinken te maken heeft. 

Maak kans op € 750 en voer uw idee uit voor een mooier Helena  
van Doeverenplantsoen. Stuur uw plan uiterlijk 10 januari 2021  
op naar j.smits@zebrawelzijn.nl van Zebra Welzijn. 

Vermeld in de e-mail uw: naam, adres en telefoonnummer.
Op maandag 1 februari 2021 maken wij de winnaar bekend.

Jeugdhaven 
Ageeth Smith en Peter van Holstein
0682554266 
ageeth.smith@jeugdwerk.nl 
Prinsengracht 67

SamSon 
Peter de Zwaan
0631003252  
peter.de.zwaan@jeugdwerk.nl  
van Ostadestraat 225 

 

De Sprong 
Jorine Smits 
0620416440
j.smits@zebrawelzijn.nl 
Paviljoensgracht 33

 

Staedion
088 2423000 | info@staedion.nl

Streetsport Den Haag
(070) 36 86 046
tarik@streetsportdenhaag.nl
www.swsdh.nl 
facebook.com            /Streetsport070

Belangrijke telefoonnummers en adressen

Een tropische tuin in de lucht

Gemeente
Voor het doen van meldingen: woning-
overlast. zwerfafval, ongedierte en onkruid.
Bel met 14070 of doe uw digitale melding 
via www.denhaag.nl. 
 Informatie over de jaarwisseling:  
www.denhaag.nl/jaarwisseling

 

Stadsdeel Centrum
Stadsdeeldirecteur Hassan el Houari
Beleidsmedewerker: Filiz Akbulut
Wijkmanager: Coskun Yilmas
Beheerder De Helena: Bon Matulessy
14070 | centrum@denhaag.nl
www.denhaag.nl/centrum

Politie
Bij spoed en verdachte situaties: bel 112
Overige situaties: 0900 8844
of u kunt gebruikmaken van de politie app.
www.politie.nl 
Meld Misdaad Anoniem: 0880 7000

Wijkagenten
wijkagent-oude-centrum.jan-hendrik-
straat@politie.nl
Instagram: wijkagent_oude_centrum, 
Twitter: wijkagent_OC

Zebra Welzijn
Opbouwwerker: Jorine Smits
j.smits@zebrawelzijn.nl
0620416440
Ouderenconsulent: Sonja Perquin
s.perquin@zebrawelzijn.nl
0643395279 
www.zebrawelzijn.nl 

Agenda
KERSTACTIVITEITEN
Voor kinderen en jongeren worden tij-
dens de kerstvakantie door de welzijns-
organisaties, leuke sport-, spel en andere 
activiteiten georganiseerd. U vindt deze 
activiteiten agenda ingevouwen in deze 
nieuwsbrief. Prik het vast op uw prikbord 
of plak hem op de koelkast.

Uw idee voor een  
mooiere buurt is € 750 waard

€ 750,-

Op het dak van dit iconische gebouw komt 
de energiekas, een tropische tuin van 120 
vierkante meter waarmee ook energie op-
gewekt wordt. Hoe dat kan, vertelt beden-
ker Iris Schutten: ,,We realiseerden al eerder 
zonnepanelen op het dak van het Paard, dat 
was een enorm succes. Erna viel ons oog op 
De Helena, want dat heeft een groot plat dak. 
De gemeente wilde het dak verduurzamen, 
maar als je het dak vol legt met alleen zonne-
panelen, ben je het wel kwijt. Toen bedacht 
ik dat als je het dak op pootjes zet, er een 
tropische kas ontstaat waar je bijvoorbeeld 
citroenen of gember kunt verbouwen.”

Ze verwacht dat de kas in de lente of de zo-
mer op het dak getakeld kan worden. Schut-
ten is van huis uit architect, dus ze rekende 
eerst door of het dak sterk genoeg was voor 
zo’n kasconstructie. ,,De kolommen in het 
gebouw kunnen het dragen, we moeten wel 
de vloer wat verstevigen.” 

Het lijkt een tegenstelling, een tropisch para-
dijsje verstopt onder een laag zonnepanelen, 
maar dat is het niet, legt ze uit: ,,Planten in 
het oerwoud leven ook vaak in de schaduw 
van andere planten. We leggen de panelen 
zo dat er een halfschaduw ontstaat, ideaal 
voor tropische flora.” Wie lid wordt van de 
dakvolkstuin, kan er dus aan de slag met 
allerlei lekkers uit de tropen zoals mango’s, 
maar ook het kweken van koffie of thee.

Bovendien dient de tropische kas nog een an-
der doel: ,,Ik ben bezig met het verduurzamen 
van oude gebouwen. De energiekas is ook een 
soort proeftuin voor allerlei experimenten op 
het gebied van energie, waar mensen een 
kijkje kunnen nemen en enthousiast worden 
over het verduurzamen van de stad.”

Waar haar hart sneller van gaat kloppen? 
,,De kas is er nog niet eens, maar het project 
is nu al een succes. Je komt met allerlei men-
sen in aanraking die graag mee willen doen. 
De een weet veel van planten, de ander van 
zonnepanelen, weer iemand anders biedt 
aan om koffie te zetten bij bijeenkomsten. 
Er is een enorm positieve sfeer ontstaan.”

Het project de energiekas is te volgen via 
Instagram, Twitter en Facebook en vanaf 
januari ook via de website, energiekas.nl

Zelf je eigen thee, gember of citroenen verbouwen in een 
tropische kas midden in het centrum? Vanaf de volgend jaar 
is dat mogelijk voor de dakvolkstuinders van De Helena.

Colofon
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