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Wat werken er bij DSB betrokken en deskundige mensen met passie voor 

onze stad! Zo maakte ik kennis met de Handhavingsorganisatie waarvan 

veel wordt gevraagd in deze coronatijd. Ook het Haags Veegbedrijf verzet 

veel werk. Bij het Groenbedrijf hoorde ik over de jaarlijkse inspectie van 

110.000 bomen. Ik hoorde over ons rioolstelsel, de afvalstromen, straat-

verlichting en de Haagse duurzaamheidsprojecten. Ook sprak ik met  

collega’s van Stadsboerderij Herweijerhoeve (die helaas nog niet open 

mag) en over de natuur- en milieueducatie samen met Haagse scholen.

Nu al bekijk ik onze stad met andere ogen. Maar bovenal is het mooi  

hoe collega’s van DSB dag in, dag uit zich samen inzetten om de stad 

duurzaam beter te maken.

Agenda

Fit en Gezond  

Dialoogtafel:  

Klein geluk voor  

de mantelzorger

Neem deel aan deze  

interactieve online dialoog- 

tafel over geluk, geluk- 

beleving en het belang om 

goed voor jezelf te zorgen.

DATUM 3 mei

TIJDSTIP 11.00 - 13.00 uur

MS Teams (> zie Werknet) Martiene Branderhorst  | Algemeen directeur dienst Stadsbeheer

 

>
Hoe houden we Scheveningen 

veilig, gezellig en schoon? 

Lees verder op pagina 2.
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Al voor corona stonden onderwer-

pen als handhaving en afval hoog 

op de agenda. Aan het actieplan 

is de afgelopen maanden hard 

gewerkt. Erwin de Jong, hoofd 

Bereikbaarheid en Verkeersma-

nagement: ‘We zetten dit jaar 

nieuwe middelen in, zoals hosts 

die mensen welkom heten en de 

regels aan de kust nog eens onder 

de aandacht brengen. Ook werken 

we met druktescenario’s en kleur-

codes. Zo kunnen we ingrijpen 

op een manier die bij de drukte 

past.’ Claire Laarman, Coördinator 

Corona Crowd Control: ‘We willen 

bezoekers verleiden te komen, 

maar bij drukte kunnen spreiden 

over het gebied.’

Elke week wordt gekeken: wat ging 

goed, wat kan er beter? Erwin: 

‘Daarbij betrekken we ook bewo-

ners, ondernemers en andere part-

ners. Zo brengen we hun wensen 

en ideeën altijd in kaart. We blijven 

als gemeente natuurlijk altijd wel 

zelf bepalen welke instrumenten 

we inzetten.’

Claire en Erwin kijken met gezon-

de spanning naar de komende 

maanden. ‘Mensen willen weer 

naar buiten, op een veilige en 

verantwoorde manier. Dat maken 

we mogelijk en daar zijn we goed 

op voorbereid. Laat die zomer maar 

komen!’

Laat die zomer 
maar komen!
Gemeente, politie, ondernemers en bewoners zetten alles op 

alles om Scheveningen veilig, gezellig en schoon te houden, 

ook als het druk is. Met dit jaar een nieuwe aanpak.

Klussen op  
Stadsboerderij  
Molenweide

Tweet

Heb je ook genoeg van het thuiszitten? 

Kom dan helpen op Stadsboerderij Molen-

weide. Er is genoeg te doen!

Actieplan Scheveningen:

Stadsboerderij Molenweide is er afgelopen jaar door 

de herinrichting van het Cromvlietplein heel anders 

uit gaan zien. Er is al veel werk gebeurd, maar de 

puntjes moeten nog op de i. 

 

Wat gaan we doen?

Een verloren hoekje op het terrein gaan we om- 

toveren tot een groene speelplek, met een wilgen-

tunnel en een modderkeuken. Ook willen we graag 

het zand verversen in de uitloop van de konijnen, 

varkens en kippen. Je kunt helpen met onder andere 

de grondboor, het binden van de wilgen, scheppen, 

kruien en planten. 

Dus heb je zin om samen met een collega 

je een paar uurtjes in het zweet te werken? 

Neem dan contact op met Stadsboerderij  

Molenweide: 070 415 54 96 (dinsdag t/m  

zondag van 10.00 - 16.00 uur) of mail naar 

> stadsboerderijen@denhaag.nl.
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?

• er een Haags Smart Mobility Team 

is ingericht met collega’s van DSB en 

DSO? Het doel van het team is om 

nieuwe Smart Mobility initiatieven 

een plek te geven in de organisatie, 

aan de hand van de methodiek.

?
Wist je dat…

Kom jij nieuwe mobiliteits- 

initiatieven tegen, waarvan je je 

afvraagt of die een plek in de stad 

kunnen krijgen? Mail dan naar 

> smartmobility@denhaag.nl.

Jeffrey de Jong, Beleidsadviseur Openbare 

Ruimte: ‘Het oude handboek was een 

boekwerk, een woud van regels en  

restricties. Samen met zo’n 150 collega- 

gebruikers van onder andere DSO, DSB, 

DPZ en OCW hebben we het voor nu 

teruggebracht tot 251 richtlijnen.’  

Daarbij is ook de structuur van het hand-

boek geactualiseerd. ‘Bewoners worden 

mondiger en organiseren graag dingen 

zelf. Dit handboek gaat daarin mee, door 

ruimte te geven waar het kan en kaders 

te stellen waar het moet.’ Albert Koolma, 

Online samenwerken aan 
de openbare ruimte

expert IbDH: ‘De voordelen van dit  

digitale handboek zijn duidelijk: je pakt 

het er makkelijker bij als je het nodig 

Als één van de grotere diensten binnen 

de gemeente beheert DSB talloze plekken 

in de stad. Energie coördinator Harun 

Bingöl: ‘Van installaties tot aan objecten 

zoals tunnels, bruggen en gebouwen.  

Je kunt je voorstellen dat daar een be-

hoorlijk energieverbruik bij hoort.  

Een hele toer om dat terug te brengen 

naar de afgesproken niveaus.’ De meeste 

collega’s zijn van goede wil en gaan heel 

bewust met energie om. Harun: ‘Meer  

nog dan om verandering van gedrag en 

energiebesparing ging het dus om het  

verkrijgen van inzicht in de huidige aan-

sluitingen. DSB breed beheren we in  

de stad ruim 1400 verdeelkasten. Deze  

zijn nu vrijwel allemaal voorzien van een  

slimme elektriciteitsmeter. Hiermee 

hebben we goed inzicht hoeveel energie 

de installaties nu echt verbruiken.’

Het kan altijd nog beter, vertelt Harun. 

‘De lantaarnpalen gaan we de komende 

jaren voorzien van LED lampen, daar-

mee gaan we energie besparen.’ Ook 

het energieverbruik van de gebouwen 

kan altijd nog meer omlaag gehaald 

worden. ‘Werk je op locatie, of heb je 

het beheer over een locatie in de stad: 

ga bewust om met energie. Daarmee 

help je al mee voor het behalen van de 

volgende mijlpaal. Wat die ook wordt.’

Energiezuinig DSB

DSB heeft de energiebesparingsdoelstelling  

2020 gehaald. Een mooi resultaat waar de afgelopen jaren hard door 

veel collega’s hard aan is gewerkt en waar we trots op mogen zijn!

Alle richtlijnen voor het ontwerp, de uitvoering en het beheer van de 

Haagse openbare ruimte in één digitale omgeving. Het nieuwe Hand-

boek Openbare Ruimte (HOR) is nu ook helemaal digitaal! 

hebt. En het is aan te passen wanneer 

nodig, dus het loopt nooit achter.’ 

Wie het handboek gaat gebruiken,  

wordt ook een beetje eigenaar.  

Albert: ‘Als bewoners iets in hun omgeving 

willen, moeten we dat mogelijk maken of 

uitleggen waarom iets niet kan. Dus bij 

deze een oproep aan alle collega’s: zie je 

aanvullingen of heb je ideeën, mail dan 

naar > hor@denhaag.nl.’ Bekijk de nieuwe 

omgeving op > www.denhaag.nl.
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Een nieuwe ondernemingsraad

De verkiezingen voor de ondernemings-

raad zijn geweest. Dank voor jullie 

stem! De nieuwe ondernemingsraad 

bestaat uit nieuwe leden en een aantal 

oudgedienden. Hun medezeggenschap 

is voor een periode van drie jaar. Het 

worden mogelijk spannende tijden. 

Bijna iedereen heeft het einde van de 

corona-crisis wel in zicht, maar vraagt 

NIEUWS

VAN DE
OR

Alle deelnemers krijgen een proefset thuisgestuurd. Bij deze proefset zit de 

Zoom link. De proeverij start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. 

Je krijgt antwoord op al je vragen over whisky. 

Kosten

Prijs voor de PV-leden is €25,00. Introducés betalen de kostprijs van € 40,00. 

Er kan maximaal één huisgenoot meeproeven voor de ledenprijs. Het mini-

mum aantal deelnemers is 30, het maximumaantal is 50 personen.  

Meedoen

Vul het inschrijfformulier in en stuur het uiterlijk 28 april 2021 naar  

Jan Verbeek via email: > jan.verbeek@denhaag.nl. Je krijgt bevestiging van 

deelname. Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot.

In 2020 zijn er verbeteringen doorgevoerd in  

de Haagse Digitale werkplek. Om er voor te 

kunnen zorgen dat de digitale werkplekken zo 

goed mogelijk worden is het goed om te weten 

hoe collega’s de nieuwe toepassingen ervaren. 

Je vindt de enquete op > Werknet (onder nieuws 

DSB). Het invullen kost je ongeveer 10 minuten. 

De resultaten helpen om gericht te werken aan 

het verbeteren van het gebruik en de inrichting 

van de digitale werkplek. Zo wordt het werk voor 

jou makkelijker. Na dit traject worden de inge-

vulde gegevens verwijderd.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op  

met Simeon Bas: > simeon.bas@denhaag.nl  

of Bart Schoonbrood:  

> bart.schoonbrood@denhaag.nl.

 

zich ook af hoe het gaat met het betalen 

van de rekening van deze grote crisis.

Martiene Branderhorst is begonnen  

als algemeen directeur. De eerste  

gesprekken met Martiene zijn goed 

geweest. Ze is heel toegankelijk, luiste-

rend en geïnteresseerd in wat er op de 

werkvloer leeft. 

Het wordt ongetwijfeld een  

spannende periode waar deze  

ondernemingsraad in ieder geval  

heel veel  zin in heeft.

Help mee aan  
een betere  
digitale werkplek

Wat vind jij van je digitale werk- 

omgeving? Wat gaat goed en wat  

kan beter? Help mee je werkplek te  

verbeteren door voor 30 april mee  

te doen aan de enquete. 
Digitaal whisky proeven
Net als eerdere jaren organiseert de Personeelsvereniging 

Stadsbeheer ook in 2021 een whiskyproeverij. Vanwege de 

coronamaatregelen kunnen we dit jaar niet naar Stefan van 

der Boog van > Passie voor Whisky voor de proeverij.  

Daarom dit jaar veilig thuis via ZOOM.

4

Colofon

Dit is een uitgave van gemeente  

Den Haag | dienst Stadsbeheer

> rondje.stadsbeheer@denhaag.nl

Klik naar de eerste pagina > 

mailto:jan.verbeek%40denhaag.nl?subject=
mailto:jan.verbeek%40denhaag.nl?subject=
https://denhaag.sharepoint.com/sites/werknet/actueel/nieuws/Paginas/Help-mee-aan-een-betere-digitale-werkplek.aspx
https://denhaag.sharepoint.com/sites/werknet/actueel/nieuws/Paginas/Help-mee-aan-een-betere-digitale-werkplek.aspx
mailto:simeon.bas%40denhaag.nl%20?subject=
mailto:simeon.bas%40denhaag.nl%20?subject=
mailto:bart.schoonbrood%40denhaag.nl?subject=
mailto:bart.schoonbrood%40denhaag.nl?subject=
https://www.passievoorwhisky.nl
https://www.passievoorwhisky.nl
mailto:rondje.stadsbeheer%40denhaag.nl?subject=
mailto:rondje.stadsbeheer%40denhaag.nl?subject=

