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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 richtte zich daarbij in het begin op een aantal van 27 projecten over
de eerste drie jaar, met een gemiddeld budget van ongeveer 45.000 euro per project. Inmiddels
zijn er reed 45 projecten gestart, waarvan het merendeel is afgerond. 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 wordt in het kort een beschrijving gegeven van alle door de CLLD
gefinancierde projecten.
Meer en uitgebreider informatie kunt u ook vinden op: https://initiatiefopscheveningen.nl/
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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 oudvissers, gelegenheid bieden voor partijen en bedrijfsbijeenkomsten. 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
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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.
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,
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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.
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.
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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 Scheveningen-dorp tot en met
Duindorp. Vanaf 5 februari 2018 is deze 'ZorgdorpScheveningen-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
Jonge 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,
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gerund door vrijwilligers, buurtbewoners en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De
stichting wil personen die om sociale- en/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.
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?
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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.
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.
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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.
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.
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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!”
Samen bouwen aan Jojo de Bultrugwalvis
TrashUre Hunt jaagt al jaren met veel plezier op
zwerfafval voor een schoon strand en een schoon dorp.
Het werk van Thrashure gaat nog zichtbaarder worden
met de bouw van een gigantisch kunstwerk. Daarvoor
wordt de Bultrugwalvis (Jojo), die regelmatig voor de
Scheveningse kust is gesignaleerd, op ware grootte
nagebouwd van heel veel PET-flessen. Voor het
inzamelen van al die flesjes wordt beroep gedaan op o.a.
buurtbewoners en basisscholen. Aan de bouw van het
kunstwerk kan iedereen, jong en oud, meehelpen tijdens de gratis workshops die georganiseerd
gaan worden bij Muzee Scheveningen. De onthulling zal ook plaatsvinden bij Muzee
Scheveningen, tijdens de opening van de Save Our Seas expositie. Daarna wordt de walvis naar
het strand gebracht, waar hij de hele zomer te zien zal zijn tijdens de TrashUre Hunt Summer
Challenge 2019.
Projectkoor Aïda aan Zee
In juni 2019 trapt het Festival Classique op diverse
locaties in Scheveningen af met de spectaculaire
strandopera Aïda aan Zee. Speciaal voor de
strandopera is een projectkoor van ruim 300 zangers en
zangeressen uit de regio samengesteld. De koorleden
doen geen auditie. Iedereen die van zingen houdt, kan
meedoen. Het projectkoor wordt uitgebreid begeleid
door professionals bij het instuderen van de
muziekstukken en krijgt training in stemvorming en spel. Festival Classique kiest heel bewust
voor deze intensieve en bewerkelijke opzet. Het festival zoekt met het participatieproject Aïda
aan Zee naar verbinding met de inwoners van Scheveningen en de Haagse regio. De koorleden
zijn een belangrijk onderdeel van het sensationele concert. In combinatie met een fantastische
setting op het Scheveningse Zuiderstrand, zorgen zij ervoor dat een bijzonder evenement
gerealiseerd wordt dat nog lang onderwerp van gesprek zal zijn.
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Jong geleerd is oud gedaan
Scheveningen en vis zijn heel lang aan elkaar verbonden. Met ‘Jong
geleerd is oud gedaan’ maakt de Scheveningse jonge jeugd kennis
met de sector die zo nauw verbonden is aan Scheveningen, door ze
alles te leren wat er te weten is over Noordzeevis: Hoe zien ze eruit?
Waar komen ze vandaan? Wat zijn hun kenmerken? In de hoop ze
daarmee enthousiast te maken over dit typisch Schevenings product.
Hoe doen we dat? Hiervoor worden de groepen 7 en 8-leerlingen bij
elkaar gebracht tijdens een aantal community-bijeenkomsten waarin
ze samen leren over en werken met vis, o.a. het samen een visje
fileren. Dit wordt gedaan op een aantal typisch Scheveningse
locaties, bijvoorbeeld bij één van de Scheveningse musea of de
Scheveningse voetbalclub. Op deze manier komt de jeugd dichter bij
elkaar rondom een thema dat al zo lang zo belangrijk is voor Scheveningen. Jong geleerd is oud
gedaan.
Restauratieproject haringlogger SCH 236 Noordster
Met dit project wordt het voormalige offshore schip Aurora van Rederij Groen teruggebracht in
de oorspronkelijke staat, waarin het schip in 1950 als haringlogger SCH 236 Noordster in de
vaart kwam. De restauratiewerkzaamheden zijn in 2017
begonnen en momenteel in volle gang. De opbouw met
stuurhuis wordt teruggebracht in de oorspronkelijke
toestand. Het voormalige tonnenruim wordt ingericht als
tentoonstellings- en ontmoetingsruimte, en de
bemanningsverblijven voor en achter krijgen hun
oorspronkelijke inrichting. De werkzaamheden worden
onder professionele leiding verricht door vrijwilligers, onder
wie veel oud-vissers. De donatie van SIOS wordt speciaal verstrekt voor onderdelen bovendeks,
zoals het plaatsen van een voor- en achtermast, het aanbrengen van de tuigage (waaronder
stagen en gatzeil) en het plaatsen van hulpmiddelen zoals een trawlwinch met vislijnen. Als de
SCH 236 klaar is kan men op een echte Scheveningse logger zien hoe de haringvisserij vroeger in
zijn werk ging.
Seabins in de haven; vuil vangen voordat het gaat zwerven.
Ergert u zich ook zo aan de rotzooi die in de haven ligt? Veel afval gaat, o.a. via de kade, de
haven in en wordt daardoor zwerfafval. Dat plastics
milieuschade veroorzaakt hoeft weinig betoog. Natuurlijk
kun je iedereen en niemand de schuld geven, maar er is
een simpele oplossing; vuil vangen voordat het gaat
zwerven. De ‘Seabin’ is een oplossing die in veel havens
over de hele wereld wordt ingezet om een schone haven
te garanderen. Scheveningen heeft niets! De Seabin is
een grote emmer met pomp die het afval uit de haven
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filtert. Het water wordt door een jute zak heen gepompt en vangt vuil op, ook kleine plastic
deeltjes. Op de site van seabin.nl staat alle informatie en een demonstratiefilm. Subsidie voor
twee Seabins is er, als veel op ons gestemd wordt worden het er misschien 3!
Voetbal en Kunst
Duindorp SV staat niet alleen maar voor voetbal. De club is
belangrijk voor Duindorp als gemeenschap. Die sociale functie
willen we versterken. Eén van de manieren om dat te doen is
door samen te werken met kunstenaars. Kunst en Duindorp SV
lijkt een vreemde combinatie. Maar de ervaring is dat het veel
oplevert als creatieve mensen meedoen aan het waarmaken
van men wil met de club. Eén project is het maken van een
wandschildering in de kantine. Daarop de geschiedenis van de
club als onderdeel van Duindorp. Die wordt gemaakt met de
verhalen van Duindorpers zelf, en met kunstenaars die weten hoe je van die verhalen een
wandschildering kunt maken.
Meer ‘voetbal en kunst’ gaat volgen. Een eigen clublied laten componeren. Een mooi fotoboek
over de club, de mensen en de wijk. Meer dan de moeite waard.

Stichting of Vereniging
Uiteraard is Scheveningen één van de
stadsdelen van Den Haag, maar het is
zeker iets unieks. Het Scheveninger zijn,
verbindt en verenigt. Het Scheveningse
Verenigingsleven is hecht maar, echter
net als het landelijke verenigingsleven,
kwetsbaar. De gemiddelde leeftijd van de
bestuurders is hoog en het besturen vergt
veel meer kennis en kunde dan in het
verleden. Om huidige bestuurders te ondersteunen en potentiële bestuurders te
enthousiasmeren wordt een programma gemaakt waarin wordt ingezoomd op alle facetten van
het besturen van een willekeurige vereniging of stichting. Hiervoor wordt samengewerkt met
bestaande aanbieders, maar wordt ook kennis onderling uitgewisseld. Daarbij zal continu de
link worden gelegd naar de Scheveningse wijken en hun bewoners(doelgroep), met een serie
bijeenkomsten gericht op o.a. sport, bewonersorganisaties en muziekverenigingen.
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Project kleedkamers Duindorp S.V.
Duindorp S.V. is opgericht op 10 augustus 1950. De S.V. is
zich bewust van de maatschappelijke en sociale functie
die ze als vereniging heeft. Daarom wordt gestreefd om
de binding met zowel de leden en de omgeving verder te
verstevigen. Financieel is dit een lastige situatie. Maar
door de geweldige inzet van vrijwilligers en de steun van
SIOS wordt met dit project de accommodatie (o.a.
kleedkamers) weer op orde te gemaakt. De club ademt
nostalgie. Bij nostalgie hoort gedateerdheid en dat zie je duidelijk terug in de kleedkamers. De
kleedkamers moeten vernieuwd en opgefrist worden. De doucheruimtes worden vernieuwd
qua tegelwerk, nieuwe douchekoppen en sensoren. Tevens worden deuren en kozijnen
vervangen. De verlichting zal bestaan uit LED-armaturen en lichtsensoren. Op deze manier
hoopt Duindorp SV op bescheiden wijze bij te kunnen bij dragen aan energiebesparing en
verduurzaming.
Kunst verbindt
KopS (Kunst op Scheveningen) organiseert een kunstwedstrijd met als thema VERBINDEN. In de
galerie van KopS in de Keizerstraat 71 is van 12 oktober –10 november een tentoonstelling te
zien waarin 60 kunstenaars uit Scheveningen hun visie geven op dit thema. Het publiek kan daar
zijn stem uitbrengen en bepalen welk werk een 1ste, 2de of 3de prijs verdient en dingt zelf via
het stembiljet ook mee naar een leuke prijs. In de tentoonstelling is een speurtocht uitgezet
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. 16 kinderen die alles goed
hebben, kunnen een workshop winnen in atelier Cascada.
Naast de speurtocht is er ook een wedstrijd voor kinderen uit
Scheveningen van 7 t/m 12 jaar met het thema ‘VERBINDEN’.
Zij exposeren van 1 november tot 1 december in MUZEE en
een digitale expositie van het werk van de kinderen zal te zien
zijn in galerie KopS. 24 kinderen en 6 ouders kunnen een
rondleiding in het Mauritshuis winnen.
Proef de Zee
Iedere inwoner van Scheveningen kent de zee, maar slechts weinigen waren ooit “op zee”.
Jachtclub Scheveningen neemt het initiatief om kinderen de zee van dichtbij te leren kennen
door ze mee te nemen en de zee te “ontdekken”. Wij gaan naar de Noordzeeboerderij en het
Windmolenpark en tijdens de vaartocht wordt er ook
gevist. Ter voorbereiding zijn er lessen over zeemanschap,
navigatie, meteorologie maar ook voeding, sport en
bewegen, kennis van Noordzeevissen, de werking van
Windmolens en de Zeewierboerderij. Jachtclub
Scheveningen organiseert dit in samenwerking met drie
basisscholen op Scheveningen, het Maris College, Stichting
Noordzeeboerderij, Rederij Vrolijk en Visvereniging De
Afrit. Het doel is de leerlingen enthousiasmeren over de
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vele (beroeps)mogelijkheden en bovendien de basisschoolleerlingen te laten kennismaken met
(zee)zeilen.
Restauratieproject haringlogger SCH 236 Noordster
Het voordek is al zo goed als het was bij de tewaterlating in 1949. De tuigage wordt nu
aangebracht zoals het vroeger was. Onderdeks wordt het voormalig tonnenruim ingericht als
museale tentoonstellings- en ontmoetingsruimte, welke D.V. op vlaggetjesdag 2020 geopend
wordt. Vrijwilligers zijn dagelijks aan het werk om enerzijds de museale ruimte gereed te
krijgen, en anderzijds oud materiaal te verzamelen, dan wel opnieuw te maken. Netten, jonen,
puzze, warleutel, heklicht, misthoorn, e.d. worden door
vrijwilligers opnieuw gemaakt dan wel verzameld om ten
toon te stellen. Beeldmateriaal vanuit het verleden wordt
geschikt gemaakt voor digitale vertoning. De opbouw van
deze expositieruimte wordt uitgevoerd door vrijwilligers
en ROC-studenten hout en staalbewerking. Deze laatste
doen dat onder leiding van leermeesters van ROC, vanuit
de vrijwilligers (een tachtigjarige) en het Schevenings
bedrijfsleven. Dit is leren, werken en verbinden.
Scheveningers in Beweging
Het trainen en coachen van een groep jongeren lijkt veel
mensen heel leuk. Terwijl dat vroeger makkelijk ging, kan
het tegenwoordig niet zomaar gedaan worden door
personen die alleen maar enthousiast zijn. Wet- en
regelgeving eisen steeds meer, maar ook op
sporttechnisch gebied dienen steeds meer kennis en
vaardigheden aanwezig te zijn. Opleidingen daarvoor
worden via verenigingen aangeboden maar daarvoor dient
men eerst lid te zijn en verder moet men dan vaak ook zelf
de opleiding bekostigen. Tevens worden dit soort opleidingen op diverse plaatsen buiten het
woon-leefgebied van de betrokkenen gegeven. Via de Scheveningse Verenigings- en Sport
Academy gaan wij deze opleidingen, door erkende opleiders, voor iedereen die wil meedoen,
aanbieden. Niet alleen voor voetbal maar in samenwerking met diverse Scheveningse
sportclubs ook voor andere sporten.
Het verhaal van de oorlog
Wat hebben onze ouders en grootouders in de Tweede
Wereldoorlog in Scheveningen meegemaakt? Die vraag staat
centraal bij een bijzonder project van Danny Verbaan. De
schrijver, zelf geboren en getogen in Scheveningen, verzorgt
bijeenkomsten in zorgcentra en gaat op zoek naar de laatste
getuigen die nog over de oorlog kunnen vertellen. Hun
herinneringen worden gebruikt voor een uniek boek: ‘Het
verhaal van de oorlog; Scheveningen 1940-45’. Hierin komen
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ook andere interviews, plus de resultaten van uitgebreid archiefonderzoek. Een groot aantal,
deels unieke foto’s moet er eveneens voor zorgen dat een indrukwekkende publicatie ontstaat
over de bezetting, de evacuatie, de deportatie van de Joodse gemeenschap, de beruchte V2lanceringen, de hongerwinter en natuurlijk de bevrijding. De belevenissen van de mensen die
erbij zijn geweest vervullen de hoofdrol. ‘Het verhaal van de oorlog’ wordt een boek voor, maar
ook dóór de Scheveningers.
Lokale vis met Scheveningse jongeren
Op de visafslag in Scheveningen komt dagelijks
veel verse vis binnen uit de Noordzee. Toch
vragen consumenten er relatief weinig naar.
Vooral onder jongeren is Noordzeevis uit
Scheveningen niet populair. De visconsument is
aan het vergrijzen. En dat is jammer, want lokale
vis is een gezonde en vaak duurzame keuze. Wij
willen jongeren enthousiast maken voor
Noordzeevis uit Scheveningen. We willen laten
zien hoe lekker en veelzijdig lokale vis kan zijn.
Dit doen we samen met jongeren die voor het
eerst kennis maken met Noordzeevis uit Scheveningen tot jongeren die zich voorbereiden op
een werkend leven in de horeca of vissector van Scheveningen. Samen met Omroep West gaan
de jongeren op pad om Noordzeevis uit Scheveningen te ontdekken en leuke films en
documentaires maken die ook komende generaties enthousiast kan maken over lokale vis.
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Levende haven
Scheveningen en vis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het wapen van Scheveningen
voert niet voor niets drie haringen met een kroon. Vis is belangrijk voor Scheveningen en visserij
is traditioneel de sterkste sector van ons stadsdeel. Samen met leerlingen van het Maris College
hangt Project Levende Haven ecologische visschuilplaatsen (Biohuts) in het water van de
Scheveningse haven. Deze Biohuts geven hele kleine visjes de mogelijkheid om veilig te groeien
en bieden bescherming tegen grotere
roofvissen. Op deze manier wordt de
biodiversiteit in de Scheveningse haven
gestimuleerd. De leerlingen gaan aan de
slag met onderzoek naar, en monitoring
van de Biohuts, krijgen les in maritieme
ecologie en gaan zelf aan de slag met het
produceren van ecologische structuren die
het leven in de zee ten goede komen.
Jongeren, oud-vissers, visserij en onderwijs
worden gekoppeld in dit project!
Duurzaamheidsproject
Cultuur- en Welzijnsorganisatie YMCA Scheveningen en Milieuorganisatie Trashure
Hunt hebben de handen ineengeslagen voor een uniek project: de vervaardiging van een
volledig uit gerecyclede materialen bestaand (cultuur)podium op het strand, dat zorgt voor
verbinding, duurzame bewustwording, cultuurparticipatie en talentontwikkeling. TrashUre Hunt
heeft sinds 2016 duizenden kilo’s aan zwerfafval en plastic troep geborgen in de Scheveningse
natuurgebieden (strand en duingebied).
YMCA en TrashUre Hunt willen het grote belang hiervan bevestigen met een podium waarop
diverse (dichterlijke) optredens van jonge talenten én bekende artiesten gecombineerd worden
met inspiratiemomenten, om de duurzame boodschap over te brengen op een brede (jonge)
doelgroep: bewustwording van het milieu en respect voor je leefomgeving voor schone
natuurgebieden. De transparante fundering van het
podium, die bestaat uit gebruikte zeecontainers
met rondom gebruikte dubbelglas-kozijnen
bevestigd als wanden, zal als museum dienen voor
kunstwerken die vervaardigd zijn van gevonden
(zwerf)afval. De optredens en voordrachten zullen
geen geluidsoverlast veroorzaken.
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Schone Energie in en rondom de haven
Energietransitie, duurzaamheid, schone energie… je hoort en leest het overal. Voor veel
mensen is het gesneden koek, voor anderen de ‘ver van mijn bed show’.
Om de leerlingen van het Maris College goede en
duidelijke informatie te geven en bewust te
maken van duurzame energie, is het belangrijk
om hen te laten zien, dat dichtbij huis er van alles
gebeurt rondom energietransitie. Daarom willen
wij filmpjes maken die op inspirerende wijze en in
duidelijke taal laten zien hoe de energietransitie
om ons heen een prominente rol speelt.
Naast het creëren van draagvlak en
bewustwording rondom het thema
energietransitie, maken de leerlingen kennis,
samen met de betrokken bedrijven, om beroepen in beeld te brengen. Om leerlingen te
inspireren voor onder andere techniek en beroepen in en rondom de haven, is het nodig dat zij
een juist beroepsbeeld hebben van (technische) beroepen.
Surftracer 2.0
Jumpteam Scheveningen gaat als club een actieve bijdrage leveren om van Scheveningen een
veilige surfspot te maken. De ongelukken en vele reddingen dit jaar vragen om een concreet
plan. De club wil daarom investeren om surfers beter vindbaar te maken voor de
reddingsdiensten. Zo gebruiken we slimme horloges waarmee surfers continue worden gevolgd.
In geval van nood wordt er een signaal met exacte
locatie naar de reddingsdienst en naar de surfclub
gestuurd. Dit kan levens redden en voorkomt
lange kostbare zoektochten. De wens is ook om
alle surfers een reflecterend hesje te geven. Dit
vermindert de kans op ongelukken en zorgt er
voor dat surfers elkaar beter in de gaten houden.
Samen werken we aan veiligheid op zee en willen
we onze watersporters opleiden tot
zelfredzaamheid. Zo blijven we Safe op Scheef!
Duindorp SV opknappen kantine
Duindorp SV wil graag 2e hands tafels en stoelen opkopen om deze te laten opknappen d.m.v.
een werk- en leerproject. Er is weinig zitgelegenheid in de kantine om mensen te laten
consumeren. We moeten regelmatig meubilair huren voor een Bingo of een Kaartavond. Dat
geld kunnen we terugverdienen met dit project. Nieuw kopen is niet aan de orde omdat we
daar de financiën niet voor hebben. Door de Coronacrisis zijn de verenigingen in zwaar weer
beland. In het werktraject zullen de tafels en stoelen opgeknapt worden. Wij zijn er blij mee dat
wij met deze werkzaamheden ook bijdragen aan het milieu.
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Waarom tweedehands stoelen en tafels?
Tweedehands stoelen zijn voordelig en bovendien
duurzaam. Het is daarom erg aantrekkelijk om
kosten te besparen en duurzaam te ondernemen.
Zo geven wij deze stoelen en tafels een tweede
leven. Daardoor hoeft er niets nieuws
geproduceerd te worden.

Holland Sport Old & Young Stars
SHS is op Scheveningen een begrip en
wordt verbonden met Houtrust. Wij
willen deze naam nieuw leven inblazen
en gebruiken om nieuwe initiatieven te
laten ontstaan.
1. Bewegen: Walking Football voor
55-plussers uit Scheveningen
door middel van trainingen en
deelnames aan (inter)nationale
Old Stars toernooien.
2. Verbinden: Na afloop napraten
door deelnemers en toeschouwers. Regelmatig zullen er op dat tijdstip ook thema
bijeenkomsten worden gehouden met films en cursussen.
3. Leren: Begeleiding en trainingen door jongeren en werkzoekende met als doel kennis op
te doen en verhalen te horen. In samenwerking met Het Springinstituut bestaat zelfs de
mogelijkheid om een aantal van die jongeren via het project Leerveld, een online
leeromgeving, een erkend MBO diploma te laten halen.
4. Leren / verbinden: De jongeren kunnen de ouderen ook wegwijs maken b.v. de ouderen
leren omgaan met Social Media.
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Mijn Energie Strategie MES
Ook u wilt wel verduurzamen. Maar waar te beginnen. Zonnepanelen, warmtepomp, waterstof,
ventilatie, dubbele beglazing, regenton, elektrische fiets of isolatie? Nu? Over 10 jaar? Wat
levert dat op. En hoe ziet het er eigenlijk uit?
Met Mijn Energie Strategie (MES) maakt u op basis van uw eigen wensen en situatie uw eigen
gratis woonplanner. Met deze duurzame planner stippelt u uit welke maatregelen u wilt nemen
en wanneer u dat wilt. Onafhankelijk en aan te passen aan veranderde omstandigheden, te
verkrijgen subsidie, overleg met
uitvoerder, enzovoort.
Help u zelf naar een groen,
klimaatvriendelijk huis of bedrijf. Of u
het nu doet omdat het goedkoper is,
voor de kinderen, voor het klimaat of
omdat de buren er ook mee bezig zijn.
MES hoort op tafel! De duurzame
woonplanner wordt ontwikkeld door
www.kijkduurzaam.nl in nauwe
samenwerking met Wijk Overleg
Scheveningen en Gasvrij Scheveningen.
Duurzame Inspiratie op Scheveningen
Bent u het, die pionierde in de energie transitie en het eigen huis verduurzaamde? Wilt u samen
met uw leverancier en installateur laten zien tot welke beslissingen u kwam en welke keuzes u
maakte?
Met uw voorbeeld draagt u bij aan het beeld van
wat kan en wat dat kost en oplevert voor de
buurt. Duurzame Inspiratie voor Scheveningers.
Met het SIOS project Duurzame Inspiratie voor
Scheveningers vertellen we het verhaal van
mensen uit uw buurt, die in vergelijkbare huizen
wonen, aan de slag gingen met de energie
transitie.
Ze geven een inkijkje in hun keuzes, hun leveranciers laten zien om welke installaties het gaat,
en de installateurs tonen wat het betekent om te verduurzamen. De ervaringen van uw
wijkgenoten worden gefilmd. De films worden getoond tijdens 5 te organiseren bijeenkomsten
in Muzee Scheveningen over afwegingen voor keuzes, voorbeelden van geslaagde acties, opties
op het gebied van technieken, materialen en onderhoud. Duurzame Inspiratie voor
Scheveningers helpt je standpunt bepalen.
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