Kansen voor West II
Projectbeschrijving van de
“Community Led Local Development”
projecten

Januari 2019

Managementautoriteit, Kansen voor West, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

Community Led Local Development (CLLD)
Inleiding
Duurzame stedelijke ontwikkeling is een belangrijk thema van de EC. In Kansen voor West II
wordt hieraan o.a. invulling gegeven door te investeren in de G-4 steden via de zogenaamde
Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI). Zie hiervoor de korte beschrijving van de GTIprojecten. Die projecten richten zich zowel op hoog technische innovatie als laag technische
banencreatie.
Specifiek voor het Haagse GTI-programma is een stedelijke ontwikkelingsstrategie (CLLD)
opgezet. Om daarmee de werkgelegenheid van de arbeidsmarkt en de toeristische
aantrekkingskracht op Scheveningen te versterken. De CLLD benadert de kansen en
bedreigingen van het gebied vanuit drie thema’s: de badeconomie (als functie), de economie in
het havengebied, en de kwaliteit van de leefomgeving. Het CLLD-project - Stichting Initiatief op
Scheveningen (SIOS) - is in 2016 gestart.
Op basis van burgerparticipatie wordt de lokale economie en de leefbaarheid op Scheveningen
versterkt. Op een innovatieve en duurzame manier, door het samen van onderop bouwen aan
een (sociaal) duurzame ontwikkeling van Scheveningen. Samenwerking staat voorop. SIOS is er
om activiteiten en/of projecten van de plaatselijke bevolking zelf, financieel en organisatorisch
een zetje te geven. Daarvoor kunnen bij het SIOS voorstellen worden ingediend voor projecten
die gaan over het samenwerken van mensen, en het leren en werken via opleiding, ambachten
en ondernemerschap. Men richt zich daarbij op een aantal van 27 projecten over de komende
drie jaar, met een gemiddeld budget van ongeveer 45 duizend euro per project. Activiteiten
dienen over het hele jaar door plaats te vinden, en aandacht geven aan het potentieel van de
kuststrook, aan Scheveningen en haar cultuur. Na indiening van projectvoorstellen worden
vormen van inspraak en democratie gestimuleerd, door de bevolking via stemrondes mee te
laten beslissen over de prioriteitstelling van die ingediende projecten. Met het bevorderen van
lokale partnerschappen en lokaal eigenaarschap worden bruggen gebouwd tussen de
verscheidenheid die er nu is binnen de verschillende groepen in de samenleving.
De totale kosten bedragen €1,3 mln. met een 33% bijdrage vanuit Kansen voor West.
Op de volgende pagina’s worden de activiteiten beschreven die binnen de CLLD worden
uitgevoerd.
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Wegen naar Zee
Generaties Scheveningers vertellen over wie hen op weg hielp. Horen verrassende verhalen over grote
beslissingen, zien we familieleden als voorbeeld. En hoe jongeren varen
op het kompas van mensen in hun omgeving. Dichters maken poëzie
van deze familieverhalen. Scheveningse werkgevers vertellen over hún
voorbeelden. Nieuwe bronnen van inspiratie voor Scheveningse
werkzoekende jongeren. Wat is hun verhaal? Wie geeft hen een zetje?
Wegen naar Zee nodigt uit om te vertellen en in gesprek te gaan. In
wijkcentra worden werkzoekende jongeren en Scheveningse werkgevers
uitgenodigd voor verhalentafels. Afspraken voor werk is het doel.
Inspirerende verhalen zijn het middel. Filmverhalen en poëzie stimuleren
gesprekken en afspraken tussen Scheveningse jongeren en werkgevers. Scheveningse generaties als
voorbeeld en inspiratie. In Muzee en op de Pier komt alles samen. De verhalen van generaties
Scheveningse families worden door RTV West uitgezonden.

Noordster terug op Scheveningen
Met dit project wordt de Aurora van Rederij Groen teruggebracht in
de staat waarin de logger in 1950 als SCH 236 in de vaart kwam.
Het is een van de laatste haringloggers die op Scheveningen
werden gebouwd waarmee jarenlang de vleet- en trawlvisserij werd
beoefend. De restauratiewerkzaamheden beginnen in de loop van
dit jaar in de Scheveningse haven, zodat men het restauratieproces
kan volgen. Het werk wordt o.l.v. een werkbegeleider uitgevoerd
door vrijwilligers, oud-vissers en mbo/hbo-studenten in hout- en
staalbewerking, scheepvaart- en visserijtechniek. Na voltooiing van
de restauratie kan de bezoeker aan boord zien hoe de visserij vroeger werd beoefend en hoe de
omstandigheden waren waaronder de bemanning leefde. Behalve als museumlogger zal de Noordster
ook ontmoetingsplaats zijn voor oud-vissers, gelegenheid bieden voor partijen en (bedrijfs)bijeenkomsten.
Als Vlaggenschip van Scheveningen wordt de Noordster het tastbare bewijs van een rijk visserijverleden
én trefcentrum in maritiem-historische sfeer.

Groen Generatieplein
Versterkt op een duurzame manier de leefbaarheid op Scheveningen en de lokale economie. Activering
van het schoolplein op deze unieke locatie aan de Rijslag en
programmering voor een brede laag van bewoners draagt bij aan het
samenwerken tussen mensen en het creëren van
opleidingsmogelijkheden, waarbij aandacht wordt besteed aan
ambachten en activiteiten die het hele jaar door plaats kunnen
vinden. Daarbij is aandacht voor het potentieel dat de kuststrook
heeft, aandacht voor Scheveningen en haar cultuur, en aandacht
voor het met elkaar uitwisselen, tussen verschillende generaties.
Zowel bij de inrichting als programmering zal een nadruk liggen op
natuur, cultuur en sport. De donatie van SIOS wordt aangewend om het terrein op een duurzame, groene
en generatievriendelijke manier in te richten zodat verschillende generaties van Scheveningers er kunnen
bewegen, elkaar ontmoeten en genieten van de activiteiten die worden georganiseerd.
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Sporttuin Duindorp
Is een multifunctioneel buitensportcomplex die kinderen, maar ook
jongeren en ouderen uit stadsdeel Scheveningen de kans biedt
om laagdrempelig deel te nemen aan georganiseerde
sportactiviteiten. Het biedt iedereen de kans om in een veilig
afgeschermde omgeving en goed pedagogisch klimaat te sporten.
Tijdens alle activiteiten is de sportbegeleider aanwezig. De
sportbegeleider stimuleert de jeugd om te sporten zodra zij de
Haagse Sporttuin Duindorp in stappen, zorgt ervoor dat iedereen
zich optimaal kan ontwikkelen op het gebied van sport in een veilige omgeving, waarborgt de kwaliteit van
de lessen, zorgt voor materialen en het onderhoud van het sportcomplex, etc. Om de veiligheid en
leefbaarheid in de Haagse Sporttuin Duindorp te waarborgen, is de sportbegeleider van essentieel
belang. Met dit project willen wij dan ook de sportbegeleider behouden!

Van Toen naar Nu
Het primaire doel is om Scheveningen in cultuurhistorisch en toeristisch interessante app-routes direct
beleefbaar aan te bieden op ieders smartphone of tablet, in beelden
en verhalen. In vier themaroutes komt Scheveningen tot leven op uw
smartphone: Scheveningen als vissersplaats; Scheveningen als
badplaats; Naar Zee - De "Zeestraet" van Huygens; en Scheveningen
in de Tweede Wereldoorlog. Bij de “app” verschijnen fraaie boekjes.
Om toeristen, “expats”, kinderen en de Scheveningers zelf te tonen
hoe mooi en bijzonder Scheveningen was en is, en om de toegang tot
de “app” en de routes duidelijk aan te bieden. Het project is éénmalig
aanbod gericht, waarna de “apps” door iedereen vrij gebruikt kunnen worden.

Muzee Scheveningen
Zo’n 25 culturele aanbieders in alle kunstdisciplines presenteren zich rond de Oude Kerk aan de
Scheveningse bevolking. Om actieve en passieve cultuurparticipatie
te stimuleren. Tijdens deze dag worden vrijwilligers ingezet van
Stichting Anton Constandse, en samengewerkt met veel lokale
kunstdisciplines, zoals het Schevenings Toneel, Shantykoor
Scheveningen, YMCA muziekdeelnemers, koren (Gospelkoor,
Popkoor) en bandcoaching, de Haagse Muziekcentrale, Haags Ballet
Centrum, Dansbende, Diana Meijer Dans & ShowBizz Academy,
Show- en drumfanfare Duindorp, Metro concert band en
jeugdfanfare, kindertheaterkoor De Zeesterren, Schollenpop, SiR Musical Theaterschool, de
Trefpuntzangers, Die Haghe Sangers, de Scheveningse Muziekschuur, Atelier De Zon, Rond Je Stem,
Kunstenaars op Scheveningen, Kunstenaars in het Statenkwartier), Stichting Art&Jazz, Historisch Festival
Scheveningen, Kwekers in de Kunst, Welzijn Scheveningen, individuele beeldende kunstenaars, musici
en eigenaren van muziekscholen.
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Harde handen
Een voorstelling maken van, voor en over Scheveningen. Dat wilden we twee jaar geleden, bij de opening
van het Zuiderstrandtheater. Niet iedereen was enthousiast over het nieuwe theater. Maar naar de
Scheveningse vissersopera Harde Handen kwam het publiek massaal. En inmiddels hebben veel
Scheveningers het Zuiderstrandtheater in hun armen gesloten. Wat
maakt(e) Harde Handen tot zo’n groot succes dat er na vier
uitverkochte voorstellingen in 2015 nog eens een reprise met zes
voorstellingen in 2017 volgde? Natuurlijk, het beroemde Op Hoop
van Zegen-verhaal van Heijermans is prachtig, Loes Luca is een
geweldige Kniertje en met mooie muziek, ontroerende liedjes en
een imposant decor is het een echt spektakel. Maar de essentie
was dat het hart van Scheveningen werd geraakt. Harde Handen
maakte duidelijk hoe de kracht van een gemeenschap bepaald wordt door een gedeelde geschiedenis,
die ook nu nog samen wordt beleefd. Zo dient theater een hoger doel.

SVV Leergilde Plus
Helpt jongeren uit Scheveningen zichzelf te ontdekken en daarmee hun talenten en passie. We
begeleiden ze bij de keuzes waar ze op school of bij de keuze van een beroep mee te maken krijgen. We
richten ons op jongeren binnen SVV Scheveningen en betrekken het
Scheveningse bedrijfsleven rondom SVV actief bij het programma. Met
SVV Leergilde Plus speelt SVV de maatschappelijke rol in Scheveningen
die het ambieert en als Buurthuis van de Toekomst ook al heeft. Concreet
betekent het dat jongeren leren van professionals met uiteenlopende
expertise. Coaches ondersteunen hun ontwikkeling, zorgen dat ze hun
talenten kunnen ontplooien en wijzen de weg naar de vervolgopleidingen
of beroepen waarin ze het best tot hun recht komen. Andersom leren de
volwassen Gildeleden op hun beurt ook van de jongeren. SVV Leergilde Plus is een mix van theorie,
praktijk, ontdekken en elke jongere sluit het traject af met een Meesterstuk.

VISSCH
Een project waarin de Noordzeevis op Scheveningen centraal staat. En dan niet in traditionele zin zoals
tijdens Vlaggetjesdag, maar met een blik op de huidige stand-van-zaken. Om het
maatschappelijk belang van de Noordzeevis voor Scheveningen, haar inwoners en
economie te laten zien, gaat de stichting een documentaire en een fotoboek maken.
Waarin het leven van jonge/moderne vissers, die vanuit Scheveningen op
Noordzeevisvangst gaan en deze daar op de afslag ook weer aanlanden, in beeld
wordt gebracht. De camera zal het leven van de moderne visserman op de Noordzee
vastleggen en dat voorzien van verhalen over dat leven. Over het combineren van
werk & gezin, regelgeving en de toekomst van de visserij op en voor Scheveningen.
Want qua werkgelegenheid komt de visserij op Scheveningen nog steeds op plek twee
achter het toerisme. Kortom, een tijdsdocument dat het belang van de Noordzeevisserij op en voor
Scheveningen laat zien!
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KopS
Organiseert haar tweede kunstwedstrijd in de galerie in de Keizerstraat 71c. KopS-leden en andere
creatieve Scheveningers doen hieraan mee. Een vakjury maakt de winnaars
bekend bij de opening.
Ook is er een publieksprijs waarvan de winnaar bij de sluiting wordt bekend
gemaakt. Voor het eerst zijn jongeren vanaf 16 jaar nadrukkelijk uitgenodigd. Zij
krijgen, ook na de wedstrijd, begeleiding van KopS-leden om zich verder
creatief te ontwikkelen. Advertenties in kunst-, dag- en weekbladen en veel
flyers trokken de vorige keer veel bezoekers. Bij de zaken in de Keizerstraat
leidde dit toen aantoonbaar tot meer omzet. Bezoekers kunnen tijdens de
expositie rondleidingen krijgen. Zo ontstaat er interactie over de werken.
Vakmanschap, originaliteit en toepassing van het thema ‘Thuiskomen’ komen
ter sprake. Het publiek kan een stem uitbrengen op een werk dat aanspreekt en
dingt daardoor mee naar een publieksprijs.

Zorgdorp Scheveningen Plus
Levert laagdrempelige eenvoudige buurtzorg. YMCA Scheveningen, Kommunika en het ROC Mondriaan
slaan de handen ineen met het aanbod van buurtzorg. Dit doen we zonder ingewikkelde regels en
voorwaarden en tegen minimale of geen kosten. Wij bieden
praktische zorg (niet medisch) aan mensen in Scheveningendorp tot en met Duindorp. Vanaf 5 februari 2018 is deze
'Zorgdorp-Scheveningen-Plus’ samenwerking van start gegaan.
Wij werken met studenten, vrijwilligers en met professionele
ondersteuning. Onze service houdt in verse warme 3-gangen
maaltijden in het YMCA buurtrestaurant, Keizerstraat 58 maar ook
af te halen en zelfs te bezorgen. Maar ook met Helpende handen
voor diegene die aan huis gebonden zijn. Boodschappen doen, een maaltijd thuis bereiden, een
wandeling in de buurt en nog veel meer. Aangepaste sportactiviteiten voor ouderen en mensen met een
beperking, een maatjesproject voor jongeren en communities.

Bouw Space Shuttle
In juli 2018 start een project om de duurzaamheidsdroom van Wubbo Ockels waar te maken. Als
beginpunt wordt de musical “Save The Earth” opgevoerd in het Zuiderstrandtheater. De Trix-jongeren
worden vooraf ingeschakeld om als decor een levensechte Space
Shuttle te bouwen. TRIX leert jongeren met achterstand allerlei
vaardigheden als lassen, timmeren, schilderen en sociale
vaardigheden. Zo leren ze niet alleen te werken maar vooral hoeveel
plezier en voldoening je hieruit haalt. Met geweldige resultaten: maar
liefst 80 - 100% vindt een baan. Ook komen er TrashurHunts, een app
en een programma om de jeugd meer gevoel voor duurzaamheid te
geven. Deze schooljeugd mag ook gratis naar onze
duurzaamheidsmusical. Een prachtig project waar iedereen met veel enthousiasme naar uitkijkt.
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Art&Jazz
Jjonge kunstenaars die wonen of werken op Scheveningen wordt een podium geboden om hun kunst te
kunnen presenteren. Zo kunnen zij via dit project bijvoorbeeld
deelnemen aan DuneArt 2018 een driedaags kunst- en
cultuurevenement rondom de Watertoren van Scheveningen,
maar ook aan exposities e.d. In juni 2018 kun je op DuneArt
drie dagen cultuur snuiven, kunst bekijken, naar muziek
luisteren en wandelen in de natuur. DuneArt is gericht op een
breed publiek. De verbinding tussen natuur en cultuur staat
centraal. DuneArt is een samenwerking tussen Art&Jazz en
Kunst op Scheveningen (KopS), met medewerking van Dunea.
Ervaren kunstenaars zijn bereid deze jonge kunstenaars te begeleiden.

Vrijwilligen
Honderden Scheveningse vrijwilligers werken in verschillende instellingen, clubs en verenigingen voor
mensen in hun buurt en gemeenschap. In het project Vrijwilligen op Scheveningen worden Scheveningse
vrijwilligers in uiteenlopende verbanden gewaardeerd. Zij krijgen
aandacht en ruimte om te laten zien wat ze doen en voor wie. Ze
laten zien hoe iemand vrijwilliger wordt, wiens voorbeeld hij volgt,
en wat hij doorgeeft. Ons project laat zien hoe belangrijk hun werk
is en wat je moet doen om het te laten slagen. We interviewen 21
Scheveningse vrijwilligers uit uiteenlopende organisaties. Hun
verhalen wordt vastgelegd op film. We zien en horen wat ze doen
en er is aandacht voor hun werk. De vrijwilliger vertelt diens
verhaal én we zien en horen twee andere vrijwilligers, mensen die
elkaar kennen maar die op andere plekken vrijwilligen. Zo maken we kennis met uiteenlopende
Scheveningse netwerken, groepen en clubs die van elkaar verschillen maar waarin de vrijwilligers toch
ook verbonden zijn. En zien in zeven films van 21 wijkgenoten die naast hun werk of zorg tijd maken voor
de gemeenschap.

Tuinen van Greens
Pal achter de Scheveningse boulevard ligt, in het geliefde Westbroekpark en in een oase van rust, het
terrein van de voormalige midgetgolf. Welke Scheveninger is er in de afgelopen 50 jaar niet geweest? Al
geruime tijd ging het echter niet goed. De baan verloederde en
het terrein werd nauwelijks meer onderhouden. Na de brand in
2010 sloot zij definitief haar deuren. Stichting Tuinen van
Greens gaat dit terrein weer opknappen en wel op een heel
bijzondere manier. Haar droom is het realiseren van een
duurzaam en sociaal-maatschappelijk betrokken restaurant met
dito moestuin. Een biodynamische tuin, gerund door
vrijwilligers, buurtbewoners en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. De stichting wil personen die om socialeen/of gezondheidsredenen buiten het arbeidsproces staan, een zinvolle en respectvolle dagbesteding
bieden. Anderzijds wil zij ruimte bieden aan vrijwilligers voor het beheer van het terrein en het ontplooien
van (educatieve) activiteiten.
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Zeespiratie
Om jongeren inspiratie te laten ontlenen aan de Noordzee heeft Willem Ment den Heijer een verzoek tot
financiële steun ingediend om gastlessen te verzorgen op
basisscholen. De Noordzee verdient het namelijk een inspiratiebron
te zijn. Wanneer jongeren later een studiekeuze moeten maken, kan
die ‘kennismaking’ met de Noordzee middels gastlessen wellicht van
invloed zijn. De Noordzee heeft door de eeuwen heen altijd een zeer
belangrijke rol in de geschiedenis van de Lage Landen gespeeld.
Behalve als voedselproducent (vis, schaal- en schelpdieren) is deze
randzee van de Atlantische Oceaan van grote betekenis geweest
voor de economie van Nederland. Immers door de ligging van ons
land aan de Noordzee gebruiken we de zoutwaterplas als middel om
producten te vervoeren en contacten aan te gaan met andere landen. De gastlessen hebben tot doel
jongeren de kans te geven kennis te vergaren over de Noordzee als werkterrein, als voedselbron en als
natuurgebied.

Haagse Luikjes
December is van oudsher de maand van ontspanning en gezelligheid. Een maand waarin tijd is
voor familie en het maken van nieuwe plannen. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Ook in
Scheveningen is december een maand waarin veel mensen
eenzaamheid voelen en ervaren. Met name onder de oudere
inwoners is het sombere gevoel vaak in deze feestmaand
extra groot. Het is daarom tijd om eenzaamheid onder
ouderen op de kalender te zetten. Vanaf 1 december is er op
een prominente plek in Scheveningen een levensgrote
adventskalender te bewonderen. Een maand lang wordt elke
dag een luikje geopend rondom het thema eenzaamheid en
wordt letterlijk en figuurlijk een cadeau aangeboden aan de
senioren in Scheveningen. Schenkt u ook samen met ons tijd en aandacht aan de senioren op
Scheveningen in de maand december?

Zeilwagen
In 1602 maakte prins Maurits een opzienbarende proefrit met een zeilwagen. Het voertuig was voor hem
ontworpen door de wiskundige Simon Stevin. In de recordtijd van twee uur reed de wagen met prins
Maurits en 27 voorname gasten over het strand van Scheveningen naar
Petten. Het voertuig haalde een ongelofelijke snelheid van zo’n 40 km
per uur. In het kader van de viering van 200 jaar badplaats in 2018 is
het plan ontstaan om de historische zeilwagen na te bouwen. Het
project is een initiatief van Jachtclub Scheveningen, Stichting Behoud
Schevenings Erfgoed en Muzee Scheveningen. De zeilwagen zal
worden gebouwd door leerlingen van ROC Mondriaan met hulp van
deskundige vrijwilligers. Het project is een voorbeeld van samenwerking
tussen Scheveningse bedrijven en vrijwilligers. De gereconstrueerde
zeilwagen zal in 2018 breed worden ingezet tijdens Scheveningse
evenementen. Daarna krijgt deze een plek in de collectie van Muzee Scheveningen.
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De FietsKeet
Een aantal vrijwilligers van het Wijkcentrum De Mallemok, woonachtig in Scheveningen Havenkwartier en
werkeloos, is enthousiast gestart met het opzetten van een
fietsenreparatieproject. Fietswrakken en/of weesfietsen worden
opgeknapt tot volwaardige fietsen. Deze fietsen worden voor een klein
bedrag verkocht aan mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld via de
Voedselbank of aan mensen met een Ooievaarspas. Het doel van het
project is Een zinvolle dagbesteding te bieden aan jongeren/volwassenen
uit de buurt en hen de fijne kneepjes van het vak (plakken van banden,
repareren van mankementen) te leren. Bewoners met een laag inkomen
worden geholpen. Het project heeft geen commercieel belang. Door
middel van een fiets wordt de mobiliteit voor mensen een stuk groter. En
er wordt bijgedragen aan de duurzaamheid. Oude fietsen worden opgeknapt en krijgen een nieuw leven.
Verspilling wordt tegengegaan.

Club van de Toekomst
De eenzaamheid onder ouderen groeit. In Den Haag gaat het om minstens 50 % van de oudere
bevolking. Voor velen is er letterlijk een
steuntje in de rug nodig om het huis uit te
gaan. Vrijwilligers van SVC’08 hebben de
Stichting De Club van de Toekomst opgericht
en organiseren voor ouderen in
Scheveningen Beweegdagen. SVC’08 heeft
daarvoor een prachtig, modern complex.
Welzijn Scheveningen helpt mee, samen met studenten en docenten van de ROC Mondriaan, vrijwilligers
van de stichting Steun en Toeverlaat, een fysiotherapeut en bewegingsdeskundigen. Scheveningse
bedrijven zorgen voor de boodschappen voor de warme maaltijd op zo'n Beweegdag.
Voor elke Beweegdag is een eigen bus nodig voor het vervoer van zelfstandig wonende ouderen,
stagiaires en keukenvrijwilligers. De bus wordt ook voor dag-uitstapjes gebruikt. En natuurlijk wordt de
bus op zaterdag ingezet om de oudere Scheveningse supporters van SVC’08 voor wedstrijden op te
halen en na afloop weer thuis te brengen.

Opleiding tot allround ABZee
Afgelopen zomerperiode was het weer enkele malen raak qua verdrinkingen en bijna verdrinkingen op
Scheveningen. ABZee en de KNRM Scheveningen vroegen zich
af: Hoe kunnen we in het brandingsgebied en op zee de veiligheid
vergroten? Door samen Scheveningse jongeren met affiniteit met de
zee en het reddingsvak actief en ervaringsgericht op te leiden. Ter
voorbereiding op het KNRM ´opstapper schap” worden jongeren
opgeleid met het Klein Vaarbewijs I en II en maken ze in de praktijk
kennis met het reddingswerk van de KNRM. Daarnaast leren de
jongeren het veelzijdige vak als Allround ABZee Lifeguard door de
benodigde trainingen te volgen: EHBO, reanimatie, survival op zee en
getijde trainingen. Op Scheveningen passen ze onder begeleiding van
professionals het geleerde toe waardoor de jongeren al tijdens de opleiding bijdragen aan het veilig en
met plezier zwemmen in zee.
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Baron van Pallandt waterscouts
Biedt jongeren wekelijks diverse activiteiten op het water. Al in
1910 startte de scoutinggroep een zeeverkennerspatrouille op
Scheveningen, destijds de eerste waterscouts in Nederland. Nog
altijd omarmt de groep nieuwe ideeën. Daardoor blijkt ook in deze
tijd van smartphones waterscouting nog steeds aantrekkelijk. Het
nieuwste initiatief van de groep is de start van juniorscouts. Sandra
van Steenvelt, groepsvoorzitter: “We merken dat er behoefte is
aan waterscouting voor de basisschooljeugd, daar spelen we
graag op in. Daarvoor hebben we bootjes nodig voor groepjes
kinderen. Dit vraagt ook om herstel van de hijsinstallatie op het
binnenvaartschip van de groep. Zo kunnen de juniorscouts straks alle kanten op. De SIOS-aanvraag biedt
de groep ook de kans om de juniorscouts kennis te laten maken met wat Scheveningen zoal biedt. Door
contact te leggen met Scheveningers die veel weten over kustnatuur, op nautisch gebied of de
geschiedenis, komt de jongste generatie spelenderwijs in aanraking met veel facetten van hun eigen
leefomgeving.
Visopleiding Scheveningen: Scheveningen is bij uitstek de plaats om een mbo-opleiding voor de
vissector te volgen. SVO vakopleiding food biedt jongeren de kans
op een baan in combinatie met een opleiding. Ervaren
praktijkopleiders van bekende Scheveningse visbedrijven zetten zich
in om ‘kwetsbare’ jongeren op te leiden in de visbranche. In
samenwerking met de gemeente Den Haag, Spirit4you en Stichting
Welzijn op Scheveningen krijgen deze jongeren passende
begeleiding om hun studie succesvol te volgen en af te ronden.
Jongeren die in aanmerking komen voor het traject worden begeleid
bij het solliciteren naar een baan en krijgen les van ervaren vakdocenten. Met dit project wordt jongeren
een mooie carrière geboden in de visbranche op Scheveningen!”
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