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HTM: ‘Minder geweld, met 
onze BOA’s valt niet te spotten’

DEN HAAG - (vervolg voorpa-
gina) Groot Rijbewijs?  “Ja, 
mijn zoon was wel teleur-
gesteld toen ik vertelde dat 
ik bij de HTM ging werken 
maar niet op een stoere bus. 
Daar moet ik wat aan doen, 
dacht ik, dus heb ik les ge-
nomen en examen gedaan. 
Ik ben de eerste keer gezakt, 
maar laat het er niet bij zit-
ten!”

Tarieven
Den Haag maakt met Rotter-
dam deel uit van de Metro-
poolregio, maar de tarieven 
zijn niet hetzelfde. “Klopt, 
mensen vallen over de uur-
kaart van 3,50 tegenover 3,- 
bij de RET.  Maar het normale 
betaalsysteem is natuurlijk 
gewoon de OV-chipkaart, 
die ook veel goedkoper is 

dan losse kaartjes.  Het aan-
bieden van die duurdere 
uurkaart is coulance voor 
iedereen die zijn OV-chip-
kaart is vergeten, of die geen 
OV-chipkaart wil of kan 
kopen.  Ze kijken dan overi-
gens niet naar de losse dag-
kaart, die in Rotterdam 7,50 
is en bij ons 6,50. Ik vind het 
inderdaad wel logisch om in 
deze regio de tarieven in de 
toekomst gelijk te trekken, 
dat gaat dan in overleg met 
de Vervoersautoriteit.”  Wat 
is uw ambitie? “Veiligheid, 
betrouwbaarheid en stipt-
heid. En we maken stappen, 
het aantal geweldsdelicten 
is in drie jaar afgenomen 
van 135 naar 40 per jaar en 
het aantal zwartrijders is 
gezakt van 12 naar 3%. Met 
onze BOA’s (bijzonder op-

sporings ambtenaren) valt 
niet te spotten. We streven 
naar een frequentere dienst-
regeling in de spits, zodat 
je geen spoorboekje meer 
nodig hebt. Er komt immers 
altijd weer snel een nieuwe 
tram of bus, mooi toch?!”
“Ja, natuurlijk speelde ik met 
treintjes vroeger: Märklin 
HO’, zegt hij terwijl hij uit 
het raam kijkt naar het per-
ron van CS waar de bussen 
en trams rijden.” De geboren 
Fries wil – alhoewel lid van 
een liberale partij – abso-
luut niet praten over priva-
tisering van het openbaar 
vervoer in de grote steden. 
“Openbaar vervoer is een 
publieke taak. We brengen 
mensen naar hun werk en 
oma naar de kleinkinderen. 
Zo betrouwbaar mogelijk.”

HTM-directeur Jaap Bierman showt het OV servicepunt in CS waar je je route gratis uit kan printen. 
 Foto: Marko Fehres

Openlucht paasontbijt
DEN HAAG - Op 6 april, Twee-
de Paasdag, organiseert on-
dernemersvereniging BIZ 
Zeeheldenkwartier samen 
met Bewonersorganisatie de 
Groene Eland een gigantisch 
aanschuif paasontbijt in de 
Prins Hendrikstraat om te 
vieren dat de herbestrating 
in de Zoutmanstraat en 
Prins Hendrikstraat gereed 
is. Om dit feestelijke mo-
ment te vieren zal wethou-
der (stadsbeheer) Boudewijn 
Revis deze ochtend inluiden 
met een ouderwets potje ‘ei-
tje tik’. De organisatie roept 
alle inwoners, ondernemers 
en fans van het Zeehelden-
kwartier op onder het mot-
to: ‘Sharing is caring’ ontbijt 
mee te nemen en te delen 
met buurtgenoten. Zelf zor-
gen zij deze ochtend voor de 
drankjes en muzikale aan-
kleding. 

Voor deze gelegenheid kan 
je aanschuiven vanaf 10:00 
uur aan de 300 meter lange 
ontbijttafel voor het gezel-
ligste ontbijt van Den Haag. 
Neem direct je eigen bord, 
bestek en beker mee, want 
dit is wel zo duurzaam. Heb 
je nou geen zin om zelf een 
ontbijtje te maken? Pim, 
het Gouden Konijn en John 
& June’s hebben de oplos-
sing! Reserveer van te voren 
bij één van deze drie leuke 
lunchrooms in de Prins 
Hendrikstraat een take-
away ontbijt en haal deze op 
de dag zelf op. 
Informeer naar de moge-
lijkheden.  Na afloop van 
het ontbijt zorgt de Zeehel-
dentuin in de Tasmanstraat 
voor een rondleiding en mo-
gen de kinderen in deze on-
langs opgeleverde stadstuin 
paaseieren zoeken.

KORT NIEUWS

Dulang moet nog 
steeds dokken
DEN HAAG - Groep de Mos 
/ Ouderen Partij in de 
Haagse gemeenteraad is 
ernstig teleurgesteld in 
de beantwoording van 
het stadsbestuur inzake 
de ‘torenhoge’ admi-
nistratieve lasten die 
het Indische restaurant 
Dulang moet betalen aan 
de gemeente Den Haag. 
Ook na interventie van 
de lokale partij blijft de 
gemeente de hoofdprijs 
vragen: 1.800 euro voor 
het bijschrijven van een 
vennoot. Fractievoorzit-
ter Richard de Mos: “Bi-
zar dat de gemeente Den 
Haag blijft volharden in 
het financieel uitmelken 
van kleine ondernemers. 
Bij komende economi-
sche debatten zullen wij 
dan ook moties indienen 
die het stadsbestuur 
zullen oproepen om de 
extreem hoge admini-
stratieve lasten voor 
ondernemers drastisch 
te verlagen.” De partij 
is ook niet te spreken 
over de gang van zaken 
rondom mini supermarkt 
Day to Go, die jarenlang 
tot middernacht mocht 
openblijven. Nu dreigt 
een boete of tijdelijke 
sluiting. De Mos vindt 
dat de beleidsbeslissers 
beter kunnen meedenken 
aan een oplossing. 

Ambulancebroeder 
mishandeld door 
verwarde vrouw
DEN HAAG - Een ambu-
lancebroeder die een 
verwarde vrouw eerste 
hulp verleende op de 
Parallelweg moest dit be-
kopen met een vuistslag. 
Hij deed aangifte van 
mishandeling. 

Helpen in 
Stadstuin tijdens 
NLdoet?
DEN HAAG - Op 21 maart 
2015 gaan vrijwilligers, 
STEK en VÓÓR Welzijn 
tijdens NLdoet  aan de 
slag in de moestuin in 
Nieuw Waldeck naast 
Centrum De Geest aan de 
Georges Bizetstraat 25. 
Tussen 10.00 en 15.00 uur 
wordt er geverfd, gewied 
en gezaaid. Er is veel te 
doen, dus zijn de vrijwil-
ligers op zoek naar nog 
meer enthousiaste buurt-
bewoners om op deze dag 
bij te dragen aan de start 
van wat een bloeiende 
en broeiende plek in de 
wijk zal worden! Neem 
voor meer informatie 
contact op met Sociaal 
Werker Sabine Wensink 
of om aan te melden: 
s.wensink@voorwelzijn.
nl/06-190 44 363. Stads-
tuin De GroeneGeest is 
drie jaar geleden ontstaan 
vanuit de wens van be-
woners om iets  voor de 
buurt te betekenen. Een 
aantal bewoners begon 
met tuinieren voor het 
project Jong Kookt voor 
Oud dat elke woensdag 
in Centrum De Geest 
plaatsvindt. Ouderen 
kunnen voor 5 euro een 
uitgebreid drie gangen-
menu komen eten. 

Buurt wil waterplein De La Reyweg
Een drassig, braakliggend 
stuk terrein aan De La 
Reyweg/Natalstraat 
biedt mogelijkheden 
voor de bouw van een 
waterplein. De buurt ziet 
het liefst sportvelden 
waar tegelijkertijd 
overtollig regenwater in 
een ondergronds bassin 
wordt opgeslagen. Het 
Hoogheemraadschap 
Delfland vindt dit een 
goed idee. “Maar het 
initiatief moet van 
onderaf komen”, zegt 
Alphons Ranner.

Door Tanja Verkaik

DEN HAAG - Vandaag, 18 
maart, vinden de Provinci-
ale Statenverkiezingen en 
Waterschapsverkiezingen 
plaats. Ook in de stad is het 
van belang om overtollig wa-
ter ergens op te slaan. Ran-
ner: “Door de klimaatver-
andering zijn er plotselinge, 
hevige regenbuien waardoor 
het water soms nergens naar-
toe kan. Dit kan je oplossen 
met singels, groene daken en 
waterpleinen.” In Rotterdam 
zijn er al meerdere. Glenn 
Chedie van moskee Noeroel 
Islam is enthousiast. Hij 

wil graag dat jongeren van 
zijn gemeenschap onder 
begeleiding kunnen spor-
ten op het plein. “Het is dé 
plek om bruggen te bouwen 
en taboes te doorbreken.” 
“Een bloementuin lijkt me 

leuk”, zegt buurtbewoner 
Lien. Henri Reijgersberg, 
directeur De La Reyschool, 
zegt dat er al een uitgewerkt 
plan ligt. “Door onduidelijk-
heid van de gemeente over 
het terrein is daar nog niets 

mee gebeurd.” Al jaren wil 
de school haar sportveld te-
rug en een tuin voor de leer-
lingen. Ook loopt de kelder 
onder bij zware regenval. 
Een wateropslag is dus geen 
overbodige luxe. Een water-

plein is duur: enkele miljoe-
nen. In Rotterdam heeft het 
Hoogheemraadschap -naast 
de gemeente- een ton bijge-
dragen. “En er zijn innova-
tiesubsidies voor beschik-
baar”, weet Ranner. 

Van links naar rechts: Lien, Rajesh Ramnewash, Alphons Ranner en meneer Soebedar van de bewonersvereniging. “Kinderen snakken 
naar spelen met water in deze versteende wijk”, zegt PvdA-raadslid Ramnewash.  Foto: Tanja Verkaik
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