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Wijkvereniging · Damsigt

Voor het in groten getale opgekomen 
publiek (en de aanwezige raadsleden) 
was er een drietal presentaties,  
te weten:

> Gebouw Damsigt (Totalgebouw 
 Oosteinde -zie afbeelding- ) ;
> Nieuwbouw / uitbreiding 
 bestaande locaties Leidschendam;
> Bilitongebouw 
 (Dr. Van Zeelandstraat).

A. Gebouw Damsigt
Dit begon met een leuke promotiefilm 
dat is te zien op <www.uwnieuwe-
stadhuis.nl>.
Benadrukt werden de goede bus- en 
tramverbindingen naar het centraal 
op de grens Leidschendam-Voorburg 
gelegen gebouw Damsigt, dat uit 1968 
stamt. Een facelift voor de gevel is 
wel benodigd. Er komt aan de voor-
zijde een nieuwe ronde Publiekshal, 
waar het servicecentrum (paspoorten, 

rijbewijzen etc.) gevestigd moet wor-
den. Vanuit deze hal kun je met een 
trap schuin omhoog naar de 1e ver-
dieping, waar de trouwzaal gevestigd 
kan worden.
In de bovenliggende verdiepingen 
kunnen dan 627 werkplekken worden 
gecreëerd en er zijn op eigen terrein 
direct rondom het gebouw parkeer-
mogelijkheden voor 340 auto’s.
De totale vloeroppervlakte is 13.000 
m2, met (bestaande) ruimte voor uit-
breiding naar 15.000 m2. Inbouw van 
een Raadzaal (in het oude restaurant, 
zijnde de rechtervleugel) behoort tot 
de opties. En dit alles voor de huur-
prijs van € 2,3 miljoen per jaar excl. 
energie- en servicekosten en opties, 
klaar binnen 1 jaar na afgifte bouw-
vergunning. Total blijft volgens  
het lopende contract de oude linker-
vleugel (achter het benzinestation) 
tot 2013 huren. [vervolg:>]  > B  05

Centrale huisvesting gemeente   in Damsigt?
 Met een aantal wijkgenoten zijn wij op donderdag 4 februari 
naar de aloude raadzaal te Voorburg getogen, waar een infor-
matieavond was over de plannen om het gemeentelijk apparaat 
centraler te huisvesten.

	 Artist	Impression	van	het	mogelijke	nieuwe	Stadhuis
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www.drukkerijexcelsior.nl

Excelsior
Drukkeri j

Theems 6 (Forepark)
2491 BP  Den Haag

Postbus 14
2260 AA  Leidschendam 

•

•

•

•

Telefoon  070 - 327 01 94
Telefax 070 - 320 46 96

info@drukkerijexcelsior.nl
www.drukkerijexcelsior.nl

•  Drukwerk: van visitekaartje tot reclamefolder en van briefhoofd   
 tot complete huisstijl, van zwart-wit tot full-colour

•  Familiedrukwerk: Geboorte-, huwelijks- en jubileumkaarten
 (Ook uitwerken van uw eigen ontwerp is mogelijk)

•  Print- en copy service in zwart-wit of kleur

•  Geprinte of gedrukte verenigings- en of wijkbladen

Zoekt u een drukker bij u in de buurt? Bel ons of neem eens een 
kijkje op onze website.
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Herhuisvesting gemeente
Het bestuur is zeer vereerd dat  

de gemeente bij hun herhuisves-
tingsplannen veel aandacht heeft 
voor onze wijk. In het Programma 
van eisen wordt gesproken van een 
te huisvesten aantal ambtenaren van 
627. Wij vragen ons echter af 
waar al die mensen (en de toe-
komstige bezoekers) hun auto 
gaan parkeren. 

Weliswaar is goed openbaar 
vervoer beschikbaar, maar 
hoeveel mensen maken daar 
ook daadwerkelijk gebruik 
van? In plan ’gebouw Damsigt’ 
(zie artikel op bladzijde 1 en 5) 
zijn de meeste parkeerplaatsen 
voorzien, namelijk 340 maar 
waar blijven de bezoekers van 
bijvoorbeeld trouwpartijen, het 
servicecentrum en de publieke 
tribune van de raadzaal? 
 Die tribune was tijdens de 
informatieavond op 4 februari 
j.l. overvol, maar daardoor kon 
onze voorzitter zich op een 
plaats voor raadsleden achter 
de microfoon situeren. 
De drie presentaties waren erg 
levendig en interessant en wij 
wensen de gemeente veel wijs-
heid toe met het maken van de 
juiste keuze. 

Het lijkt ons dat de herhuis-
vesting ook een prima onder-
werp voor het Wijkplatform kan 
zijn. Wij houden u op de hoogte!

Doorstart Creatieve Werkplaats
We hebben contact gehad met  

de leiding van de SKON over het 
op nieuw opstarten van de ’creatieve 
werkplaats’.  
Ook is er een tweetal enthousiaste 
buurtbewoonsters bereid gevonden 
om samen met de SKON een door-
start te maken. 

Voorlopig zal dit alleen op de 
woens dagmiddagen zijn. Creatieve 
werkplaats De Boot gaat dan onder 
de nieuwe naam 'Atelier De Boot' 
vanaf woensdag 14 april 2010 weer 
van start [zie blz. B 14].

Verspreiding Wijkwijzer
Vroeger werd De Wijkwijzer  

om budgettaire redenen niet altijd  
in het Raadhuiskwartier bezorgd, 
maar tegenwoordig wel. 
Op die manier bereiken wij met vier 
nummers een jaaroplage van maar 
liefst ruim 9.000 stuks! Wij zijn dan 
ook naarstig op zoek naar nieuwe 
bezorgers. De opbrengst voor de 
bezorgers is € 0,05 per Wijkwijzer 
en een wijk is gemiddeld ongeveer 

300 stuks. Dus tel uit je winst! Meld 
je aan bij Marc Nelen: T 381 76 54.

Verhuur Wijkgebouw nu op  
website www.damsigtwijk.nl!

 Sinds kort kunt u op de website 
zien wanneer Wijkgebouw De Boot 
(Duivesteijnstraat 22) verhuurd is  
en wat de voorwaarden zijn. 
 Het wijkgebouw is uitermate 
geschikt voor feesten en partijen 
waarvoor de eigen woning aan de 
krappe kant is! De soosruimte met 
haar barfaciliteiten is bijvoorbeeld  
al voor € 70,00 een avond te huur. 
 Niet leden betalen € 85,00; 
dus u hebt de contributie er meteen 
in één maal uit. 

Voor verdere informatie  
kunt u terecht bij Georgine 
Bulterman: zie het colofon  
op de laatste bladzijde.

Van de Penningmeester:  
uw contributie???
Onze dank voor uw bijdrage 
voor de Wijkvereniging!

Wist u dat?
-   We al jaren geen accept-

giro’s meer versturen?
-   U dus nu al de contributie 

voor 2010 van € 15,= 
op ING 18 56 876 t.n.v. 
Wijkvereniging Damsigt 
kunt storten? Dan hoeven 
wij u in september geen 
herinnering meer te sturen!

-   Uw giften aan de Wijk-
vereniging Damsigt in prin-
cipe fiscaal aftrekbaar zijn?

Namens het bestuur,
Benno Grafhorst
Peter van der Breggen 

Berichten van het Bestuur

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!

Jaarvergadering
woensdag 14 april 2010

Velen van u hebben in 2009 weer 
hun bijdrage gegeven aan onze 
vereniging. Waarvoor onze dank.

Als u wilt weten wat wij met die 
bijdrage hebben gedaan, komt u 
dan op woensdagavond 14 april 
naar de jaarlijkse Ledenvergade-
ring, die wordt gehouden in ons 
Wijkgebouw De Boot. 
Naast het algemene reilen en zei-
len van onze vereniging komen 
ook de financiën ruim aan bod.

Ook is dit altijd een goede gele-
genheid om andere buurtgenoten  
te leren kennen.

De vergadering begint om 20:00 
uur en zal uiterlijk om 21:30 uur 
zijn afgelopen.

 Het bestuur van de wijkvereniging heeft in deze winter, 
ondanks de sneeuw, niet stil gezeten. 
Zo zijn zij naar de avond van de gemeente geweest over  
de herhuisvesting van alle gemeente ambte naren en zijn zij  
druk bezig geweest met de exploitatie van de Boot en onder
steuning van diverse activiteiten in en rondom de wijk. 

Een korte toelichting op hun activiteiten…
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Christi Tummers
Lodewijk van Hamelstraat 30
2264 DB  Leidschendam
T 070- 320 40 55

 • Standaardbehandeling
 • Acnébehandeling
 • Biolifting
 • Verwenbehandeling
 • Lichaamsmassage
 • Manicure
 • Harsbehandeling
 • Parafinepakking
 • Verven van wimpers en wenkbrauwen

Geef eens een beauty-bon kado!

schoonheidsspecialiste
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B. Nieuwbouw/ uitbreiding 
bestaande locaties Leidschendam

Hierbij zou het bestaande aantal 
van 6 locaties teruggebracht worden 
naar 3 locaties, namelijk: 
1  Swaensteijn Voorburg, 
2  Raadhuis Leidschendam en 
3  Stadskantoor te Leidschendam. 

 Voordeel van dit plan is dat er 
twee Servicecentra blijven:  
1 in Voorburg en 1 in Leidschendam. 
Dit voordeel heb natuurlijk se nadeel: 
meer personeelskosten.

 Een nieuwe Raadzaal zal dan  
achter het bestaande Raadhuis  
te Leid schendam worden gebouwd, 
door de bestaande binnenplaats 
aldaar te bebouwen. Het bekende 
ophaalbruggetje richting Mariënpark 
blijft behouden, evenals de groen-
strook daarachter. 

Wat het parkeren betreft kunnen er 
bovengronds 188 plaatsen worden 
gecreëerd en voor de resterende 
auto’s moet er een ondergrondse 
parkeergarage worden aangelegd. 
 Dit alles zou binnen 2,5 jaar te 
realiseren zijn tegen een all-in jaar-
prijs van € 3,2 miljoen, waarbij de 
bouw- en financieringskosten over 
20 jaar worden uitgesmeerd.

C. Bilitongebouw
 De laatste kandidaat van de avond 
was Uni-invest, eigenaar van het 
’Bilitongebouw’, dat ooit onder 
andere aan Biliton werd verhuurd. 

Uni-invest hield zich in hun betoog 
afzijdig van de financiën, omdat  
dit te zeer afhankelijk zou zijn van 
de specifieke invulling van het Pro-
gramma van Eisen (PvE) van de 
gemeente. 
 Omdat er nu geen optimale com-
municatie was tussen de gemeente-
organen zouden de huidige locaties 
van de gemeente in dit ’Huis van de 
Stad’ kunnen worden samengevoegd 
in de beschikbare ruim 20.000 m2 
vloeroppervlakte. 
 Dit leverde een terechte vraag op 
van raadslid Peter van Ostaijen of de 
gemeente dan niet wat ruim in haar 

jasje zou komen te zitten. 
Nee, was het antwoord, voor het 
maken van de Raadzaal en de 
Publiekshal zouden de begane grond 
en de 1e verdieping van een tweetal 
vleugels worden samengevoegd en 
zou je dus vloeroppervlakte verlie-
zen. 
Of dat dan 7.000 m2 zou zijn, om 
aan de gewenste 13.000 m2 te komen 
is niet verder besproken.

Het Bilitongebouw zou ook een face-
lift krijgen, waarbij het grijs zou 
worden vervangen door wit en ook 
zou er verticale beplanting op een 
binnenmuur en een aantal buiten-
muren aangebracht worden. 
 Er komt buiten plaats voor 225 
auto’s (waar blijft dan rest dan?) en 
de ambtenaren zullen in de pauze 
kunnen genieten van de schitterend 
ontworpen Botanische tuin. 
 Ook zouden zij zich na afloop van 
het drukke werkzaamheden kunnen 
verlustigen in afdelingsparty’s op 
één van de vele aanwezige dakter-
rassen. Waarschijnlijk kunnen ze dan 
naar huis met rentabob.nl en heb je 
die ontbrekende parkeerplaatsen niet 
eens nodig! 

 Maar staat dat niet haaks op het 
stimuleringsbeleid voor het Dam-
centrum? Uw reporter wist toen 
alweer genoeg, haalde zijn trouwe 
stalen ros uit de gemeentelijke stal-
len en ging in galop naar zijn eigen 
party in de Kajuit.

Conclusie$
 Na afloop werd nog benadrukt dat 
er straks ook gekozen kan worden 
uit andere varianten.
Zo is er ook een nieuwbouwplan in 
Leidschenhage. 

Ik ben echter een warm voorstander 
van plan A geworden, al baart de 
parkeerdruk wel enige zorgen (zeker 
bij uw voorzitter!). Het liefst zie ik 
de locaties Swaensteijn en het oude 
Raadhuis (dus niet het Stadskantoor) 
in Leidschendam behouden voor de 
gemeente, maar het kostenplaatje 
moet doorslaggevend zijn. De kosten 
zouden immers moeten dalen, omdat 
de gemeente efficiënter gaat werken? 
Bovendien kunnen overtollige loca-
ties worden verhuurd of verkocht, 
wat de kosten ook beperkt.

Standpunt van de politieke partijen
Buiten kregen wij van de mensen 
van ’gebouw Damsigt’ (als enige) 
een tas met informatie aangeboden. 
Hierin ook de mening van de poli-
tieke partijen (die ook is opgenomen 
op <www.uwnieuwestadhuis.nl>). 
 Opvallend is dat de VVD en PvdA 
daar als enige partijen een voorkeur 
hebben voor aan-/ nieuwbouw.
De PvdA is als enige voorstander 
van een referendum (black-out van 
D66?). Op zich een goed idee, als het 
maar niet weer zo’n referendum 
wordt dat als de burger Vlietstede 
kiest, het dan uiteindelijk toch 
Leidschendam-Voorburg gaat heten… 
 Kijk ik echter op stemwijzer.nl, 
dan blijkt de PvdA de uitgesproken 
voorkeur voor nieuwbouw te hebben 
verlaten en wil het CDA ineens 
expliciet een bestaand gebouw 
kopen of huren!
Wie of wat moet ik als kiezer nu 
geloven? 
 Het lijkt erop dat de politici eerst  
de Wijkwijzer lezen en vervolgens  
het standpunt innemen dat de 
meeste stemmen lijkt op te leveren…

Peter van der Breggen 

Centrale huisvesting 
gemeente [<:vervolg]  < B  01

Vanuit de bureauleiding van politie 
Haaglanden hebben wij het verzoek 
gekregen ’SMS-Alert’ breder 
onder de aandacht te brengen.
Met SMS-Alert kan de politie 
u snel informeren en kunt u een 
bijdrage leveren aan een veilige 
woon- en leefomgeving. 

Op de site van Politie Haaglanden 
<www.politie.nl/haaglanden/sms-
alert> staat aangegeven hoe u zich 
als deel nemer voor SMS-Alert 
kunt aanmelden.

Els Spaans 
 Gemeente Leidschendam-Voorburg

Politieverzoek: SMS-Alert



[  Jaargang 28 · Nummer 1 :  Lente 2010  ]

06

TOTAL kies je niet toevallig

Total De Tram
De Oude Trambaan 141
2265 DA LEIDSCHENDAM
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De problemen behoeven toch 
aandacht. Gelukkig is voor de aan-
pak van de hangjongeren een apart 
overleg gepland (zie bericht:  
Een dag uit het leven van…)

Ook las ik dat de evaluatie van 
het Sijtwende park van de agenda is 
verdwenen. Gelukkig zag ik wel een 
hekje rond het voetbal veld in dit 
park en is niet meer gewacht op het 
riet, dat niet wilde groeien. 

En dat er dit jaar zeker ook veel 
plezier geweest is in de sneeuw- en 
ijsperiode dat is zeker! (foto’s).

Als dank voor hun inzet in het 
Wijkplatform hebben de deelnemers 
van de gemeente een gratis ticket 
voor Theater Camuz ontvangen  
(en het tweede kaartje voor 50%).  
Dat is nu nog eens een goed idee! 

Wat is het toch een schattig  
en eigenlijk onderschat theater. 

Samen met 20 anderen zagen wij 
een prachtige liedjes voorstelling..

Miriam Blom 

Wijkplatform opgeschort
 In het wijkplatform worden zaken behandeld die de wijk
bewoners en de gemeente betreft. 
Voor het gebied van deze wijkvereniging staat hoog op de 
agenda enkele zaken rond om de Roodelaan, de hangjongeren 
op de Dr Beguinlaan en de geluidsoverlast van het sportpark.

Op 11 januari 2009 heeft er,  
naar aanleiding van meerdere brie-
ven aan de burgemeester, wederom 
een overleg plaats gevonden met  
de wethouder, medewerkers van 
Ruim telijke ontwikkeling en verte-
genwoordigers van Haaglanden.

Hierin is toegezegd dat er metingen 
zullen worden verricht in de tuinen 
van de bewoners en dat de meet-
resultaten die uitgevoerd zijn  
in op dracht van Haaglanden  
vóór 1 maart 2009 aan ons bekend 
gemaakt zullen worden.

Tevens heeft de wethouder toegezegd 
dat de klachten van de bewoners 
serieus genomen zijn en stelt dat  
de gemeente zich samen met Haag-
landen inspant om het probleem  
op te lossen.

 Peter Stiefelhagen 

Randstad Rail:  
 een zegen   of een plaag

Sommige bewoners  
in de kleurenbuurt hebben geluids-
overlast van de Randstad Rail. 

De bewoners zijn al enkele jaren 
bezig dit te verminderen. 

De stand van zaken:

Bent u sinds een aantal maanden 
regelmatig uw zwarte kater kwijt 
wilt u dan contact met ons opnemen.

Sinds eind november, nadat wij 
onze eigen kater Bas hebben moeten 
laten inslapen, komt er iedere dag 
een lieve zwarte kater bij ons langs. 
In het begin dachten wij dat hij 
weggelopen was omdat hij constant 
rondom ons huis verblijft. Hij ligt 
veel bij ons te slapen, wil graag 
geknuffeld worden en hij is erg 
sociaal. Wij hebben getracht hem 
buiten de deur te houden maar dat 
lukt niet echt.

Als wij weggaan zit hij regelma-
tig buiten op ons te wachten.  

Wij geven hem geen eten omdat hij 
anders helemaal niet meer weggaat. 

Voor ons is het geen probleem 
dat hij bij ons binnen zit, maar wij 
willen wel graag weten van wie hij 
is omdat wij bang zijn dat u zich 
misschien zorgen maakt over zijn 
afwezigheid.

Wij hebben regelmatig navraag 
gedaan maar komen er maar niet 
achter waar zijn eigen mandje staat.

Ons adres is:
Essesteijnstraat 165
T 3694046

Ineke de Ridder
Jos Rijkhoff 

Zwarte kater aan de wandel! 

	 Tijdens	het	weer	afgelopen	winterseizoen	
is	er	zeker	ook	veel	plezier	te	beleven	geweest	
in	de	soms	toch	barre	sneeuw-	en	ijsperiode

Winterpret
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GELDIG T/M 15 JUNI 2009GELDIG T/M 15 JUNI 2010

Zomer- en Wintertennis
op de prachtige buitenbanen van

Tennispark Vreugd & Rust
Voor het zomerseizoen kunt u terecht op het gezellige park:
u kunt een vaste baan huren of een zwerfkaart aanschaffen.

Tennispark Vreugd & Rust is het gehele jaar geopend!

  Inlichtingen:  
  Tennispark Vreugd & Rust
   Oosteinde 5
   2271 EA  Voorburg

   T: 070- 386 35 27
   E: <jaap.lengkeek@wanadoo.nl>
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 Iedere dag ziet er bij mij anders uit. 
Ik heb al twee jaar geen vaste tijden 
meer van opstaan om kids op weg te 
helpen, naar school te fietsen etc. 
Onze zoon van 16 en de jongste doch-
ter van 13 jaar zijn inmiddels oud 
genoeg om zelfstandig naar school te 
gaan. Heerlijk, heerlijk! Onze oudste 
dochter is afgelopen september gaan 
studeren in Enschede, zodat er weinig 
sprake meer is van de ’ochtendspits’  
in huize Nieuwenhuis.
’Heeft Kweenie (buitenkonijn) al eten 
gehad’ en ’Ben je vanmiddag thuis’ 
zijn de dagelijks terugkerende vragen 
in de morgen aan en van de kids. 
Eelco, is als eerste rond 7.00 uur uit 
bed en zit samen met de kids aan de 
ontbijttafel. Tijdens de lagere school 
periode zat ik daar gezellig bij, maar 
nu wacht ik meestal tot ze bijna weg 
zijn. Ik wens ze een goede school-werk 
dag en stap daarna onder het gemalen 
water. 
Als ZZP-er heb ik twee eigen bedrijf-
jes: Bureau Irma Nieuwenhuis, een 
interim-, training- & adviesbureau in 
toerisme en recreatie en ik heb sinds 
2002 een bedrijf in hanging baskets. 
Op de Dr Beguinlaan ter hoogte van 
de pingpongtafel hangen vier voor-
beelden. Bij diezelfde pingpongtafel 
hangen er sinds vorig jaar zomer een 
groep jongeren, soms ter grootte van 
20- 40 personen… die soms terecht en 
soms onterecht worden weggestuurd. 

 Eenmaal aangekleed zag ik dat het 
sneeuwde en zette de TV aan voor het 
nieuws om de meest recente verkeers-
informatie te beluisteren: veel files  
op de Zuid Hollandse wegen, dus ik 
besluit meteen om mijn eerste afspraak 
in Leiden te verzetten naar aanstaande 
vrijdag. Een uur in de file staan….nee, 
dan werk ik liever thuis aan iets 
anders. Vandaag kwam buurman 
spontaan langs met zijn zoontje voor 

een bakje koffie. We kletsen over van 
alles en nog wat, nemen de buurtperi-
kelen door waaronder de babbeltruc 
van een triest persoon die bewoners 
van de Dr Beguinlaan benadert over 
gaslekken in huis!

De vrijgekomen uurtjes in de morgen 
vul ik op met het beantwoorden van 
de mail. Vandaag krijg ik een mail 
binnen van de gemeente over het niet 
doorgaan van de Wijkplatform verga-
dering voor komende maandag. Dit 
vanwege gebrek aan bespreekpunten. 
Verbaasd en tevens teleurgesteld was 
ik bij het lezen van deze mail: ik had 
nl een agendapunt ingeleverd over de 
pingpong hangjongeren. Probleem ligt 
in het gegeven dat onze gemeente 
geen adequate voorzieningen heeft 
voor deze jongelui. We moeten samen 
met de gemeente naar oplossingen 
zoeken. Zo zijn wij (enkele buurtbewo-
ners en ik) met de jongeren in gesprek 
gegaan. Zij vinden het ook niet leuk 

dat ze steeds worden weggestuurd. 
Met de verschillende partijen (jonge-
ren, politie, jongerenwerker, gemeente 
en buurtbewoners ) zijn we naar 
geschikte plekken in Voorburg gaan 
kijken. Het idee is dan om daar een 
onderkomen in de vorm van een 
betonnen patio neer te zetten: een 
beschutte plek, goed verlicht en huf-
terproof, waar jongeren – met de 
scooter, fiets bij elkaar kunnen komen 
en waar ze geen overlast bezorgen. 
De eerstkomende vergadering van het 
wijkplatform wordt – zo staat in de 
mail – nu naar medio mei verschoven. 
Gister heb ik daarom een mail ver-
stuurd waarin ik het afblazen van de 
vergadering betreurde. 

Het project lijkt nu op de lange baan 
te worden geschoven. Mijn reactie 
leidt gelukkig tot een snelle email wis-
seling met het volgende resultaat:  
een afspraak op welzeer korte termijn; 
a.s. maandag komen enkele medewer-
kers van de gemeente bij mij thuis om  
verder te praten over de chill-plekken 
voor de jongeren. 
 Ik ben benieuwd…

 Irma Nieuwenhuis 

De dagen van Irma zijn overvol en missen wij 
dientengevolge nu hier haar avondprogramma. 
Ik zou u adviseren: vraag het haar.

Irma geeft het stokje over  
aan een andere wijkbewoner. 

Een dag uit het leven van… 

 Irma Nieuwenhuis
Zolang ik in Damsigt woon, ken ik Irma als een actieve wijkbewoner. 
Zoals jullie kunnen lezen klopt het inderdaad dat ze een veelzijdig leven 

heeft en zich voor een leefbare wijk wil inzetten. 
Irma woont op de Dr Beguinlaan vanaf 1989, is getrouwd met Eelco  

en woont met hem en de jongste twee kinderen: Fiona en Vincent (inmid
dels is de oudste, Eliane, het huis uit) met veel plezier in Damsigt.

’

’
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BijzOnderwijs

Praktijk	voor	Remedial	Teaching,	
Advies	en	Begeleiding

Park Leeuwensteijn 75

2272 AB  Voorburg

T 06- 131 865 91

E <bijzonderwijs@casema.nl>

BijzOnderwijs



11

De Kajuit een ’gezelligheidsvereniging’ 
en gezelligheid kent hoegenaamd geen 
tijd in De Kajuit.
Vereniging De Kajuit bestaat al bijna 
35 jaar en dat lijkt me een goed teken. 

Deze vereniging is opgericht  
binnen de Wijkvereniging Damsigt 
door enkele buurtgenoten om elkaar 
beter te leren kennen. 
Om de week op donderdag ontmoeten 
zij elkaar; soms is er een gast.

Een soosavond
Om de week op donderdagavond lopen 
de eerste leden rond 21:00 uur binnen 
in wijkgebouw ’De Boot’ in de Duive-
steijnstraat. De eersten die komen 
gaan meestal eerst aan de bar zitten 
maar zodra er meer mensen binnen 
zijn gaan de mensen ook bij elkaar 
aan de tafeltjes zitten. Altijd zijn er 
wel zo’n 20 á 25 wijkbewoners. 
Als er gastspreker komt of een thema 
avond is, zien we dat de toeloop wat 
groter is.

Zoals u wellicht in vorige wijkkranten 
hebt kunnen lezen hebben we altijd 
een gevarieerd programma.

Zo hebben we kort geleden een quilt-
avond gehad, dat betekent natuurlijk 
niet dat we dat zelf hebben zitten 
doen, maar één van onze leden is daar 
zeer bedreven in en heeft zelfs les 
gegeven (zie het artikel hiernaast).
Een voorgaande Kajuitavond hadden 
we een carnaval-avond en dan gaan 
we natuurlijk (niet) met z’n allen in de 
polonaise lopen maar we nemen wel 
allemaal een gek ding mee dat met 
carnaval te maken heeft. 
Niets hoeft natuurlijk maar alles mag.
We proberen altijd wel weer leuke  
en interessante dingen te bedenken  
om een avond aantrekkelijk te maken. 

35 -jarig bestaan
Ons doel is vooral gezellig bij elkaar 
zijn en zeer binnenkort vieren we ook 
nog eens ons 35 jarig bestaan.
En dat is toch een hele prestatie van 
deze club die uiteindelijk door alle-
maal vrijwilligers draaiende wordt 
gehouden. 

Welkom
Ook u bent van harte welkom  
in De Kajuit eens in de twee weken  
op donderdagavond. 

De deelnemers van De Kajuit kennen 
elkaar voldoende maar we zouden 
graag eens met u kennismaken:  
voor evaluatie van de Koninginnedag, 
de laatste roddels of leuke nieuwtjes.…

 Marieke van Gijtenbeek 

Uit in De Kajuit
Gezelligheidsvereniging  De Kajuit

Quilts in De Kajuit

Een ieder die ’s avonds op donder-
dag 4 februari De Kajuitzaal inkwam 
was meteen onder de indruk van de 
vele quilts die aan de muren, over 
tafels en op rekken waren tentoon-
gespreid. 
’Wat mooi, wát een werk, hoeveel 
uren zouden hier wel inzitten?’
Dat wist mevrouw Han Mineur uit 
Voorburg, één van de 70 Kajuitleden, 
ook niet precies, maar al pratend 
over haar hobby was het iedereen 

wel duidelijk dat hier een groot stuk 
van haar leven hing.

Ze vertelde het aandachtige publiek 
over de geschiedenis van de quilts, 
de materiaalkeuzemogelijkheden,  
de verschillende technieken en werk-
wijzen.

Bij iedere quilt hoorde een verhaal 
en Han liet ons meegenieten van 
anekdotes, gebeurtenissen in haar 
leven die om een quilt vroegen en 
beantwoorde vragen over deze vorm 
van handvaardigheid.
Ook de vele cursussen en workshops 
die ze heeft gegeven kwamen ter 
sprake, maar daar begon ze nu toch 
niet meer aan… 
’jammer’ zei er iemand, ’ik had dit 
best willen leren’.

Er was nog meer wat opviel deze 
avond, de warme 
sfeer en de pret-
tige akoestiek in 
de Kajuitruimte, 
veroorzaakt door 
al die lapjes en de 
duizenden steekjes 
garen! 

Heel erg bedankt, Han, voor al dit 
prachtigs en je boeiende toelichting!

Joyce Piepenbroek v.d. Steur
 voorzitter De Kajuit 

De Kajuit: wat is dat eigenlijk  
en waarom is het een goed idee om 
eens langs te komen in wijk gebouw 

De Boot. Een kort betoog  
van een vaste bezoeker die graag 

nieuwe wijkbewoners wil ontmoeten.
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Domestic Organizer

Voor kantoor en privé
www.domesticorganizer.nl

Weg met de stress!

Is het rommelig in huis, op uw werk, dus in uw hoofd?
De Domestic Organizer kan u o.a. helpen met:
• administratie op orde brengen
• verhuizing organiseren
• ruimte anders indelen; privé plek creëren
• dingen vindbaar opbergen
• organiseren van een ’garage sale’ 
• zolder, garage, of (kinder)kamer opruimen
Daarna heeft u weer tijd om die dingen te doen 
die u werkelijk leuk vindt.

U kunt, geheel vrijblijvend, contact opnemen met:
Liesbeth Starrenburg
Mauvelaan 25
2264 AJ  Leidschendam
070-3277941 / 06-29217731
liesbeth@domesticorganizer.nl

Domestic Organizer

Libreg  Accountancy
  Opwijckstraat 5
  2272 BC  Voorburg
  T 070- 387 04 25

Onze dienstverlening bestaat uit:

• Verwerken van administraties
•  Voeren van salarisadministraties/  

doen van de aangiften loonheffing
• Opstellen van de jaarrekening voor ondernemers
•  Aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting, 

successie- en schenkingsrechten
•  Fiscale advisering, voor zowel particulieren  

als ondernemingen
• Administratieve ondersteuning
 Ook op de werkplek van de cliënt. 
  Bijvoorbeeld als er personeel tijdelijk moet worden  

vervangen.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op:  
  < www.libreg.nl >

Installatiebedrijf
Slappendel 070 - 327 29 96

070 - 387 23 90

ToTaal RenovaTie • GaS-, WaTeR- en SaniTaiRe inSTallaTieS
CenTRale veRWaRMinG • KeUKenS • BaDKaMeRS

DaKWeRKen • KliMaaTBeheeRSinG

www.loodgieterslappendel.nl

www.remavoorburg.nl

www.loodgieterslappendel.nl

www.remavoorburg.nl
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Eind jaren twintig werd de wijk 
Damsigt gebouwd. Het was een 
kleine wijk. Alleen de Damsigtstraat 
en enkele zijstraten. Later zijn de 
Looierslaan en de Dr Beguinlaan 
bebouwd waardoor een kleine recht-
hoekige wijk ontstond. De laatste 
huizen werden in 1956 aan de 
Dr Beguinlaan neergezet. Rondom 
waren weilanden en tuinderijen. 
Nog net in Voorburg, maar pal 
tegen Leidschendam aan. De grens 
tussen beide gemeenten liep in het 
midden van de Looierslaan. De 
naam van deze laan verwijst naar 
een leerlooierij die hier ooit moet 
hebben gestaan. Looien veroorzaakt 
veel stank. Daarom werden looie-

rijen ver buiten de bebouwde kom 
gevestigd. Het verhaal gaat dat 
Damsigt in de beginjaren veel 
forensen telde die in Rotterdam 
werkten. De verbinding met Rotter-
dam was immers uitstekend. Op de 
Hofpleinlijn - nu de Randstad rail - 
reden sinds 1908 elektrische treinen. 
Het waren de eerste elektrische trei-
nen in Nederland en voor hun tijd 
bijzonder comfortabel.  
De bewoners van Damsigt behoorden 
tot het middenkader. Hun bazen, de 
belangrijke Rotterdamse zakenlieden 
reden nog even verder door met de 
trein: zij woonden in Wassenaar.

Peter Jonkman 

Damsigt en Rotterdam

Temperatuur stijgt 
 tot Oranjekoorts:  
 Koninginnedag 
 
 2010!
Beste wijkgenoten,

 Het Oranjecomité Damsigt heeft 
de eerste voorbereidende vergadering 
achter de rug, en we zijn er helemaal 
klaar voor! 
Vrijdag 30 april zal traditiegetrouw 
het oranjespektakel weer losbarsten 
in de Damsigtstraat!

 Het belooft weer een prachtig 
feest te worden, met wafels, suiker-
spinnen, hotdogs, springkussen, 
zweef molen, kinderspelletjes, rad 
van avontuur, big band en nog veel 
meer moois, leuks en lekkers.  
Ook zal de vorig jaar met gejuich 
ontvangen biertap niet ontbreken! 
En natuurlijk biedt de altijd druk 
bezochte vrijmarkt weer een mooie 
kans om iets leuks op de kop te tik-
ken, of te verkopen natuurlijk!

 Net als vorig jaar is het succes  
van de dag voor een belangrijk deel 
afhankelijk van de inzet van vrij-
willigers, vooral om de vele kramen 
met eten, drinken en spelletjes steeds 
te bemannen. 
 Mocht je hier een rol in willen 
spelen, of heb je andere voorstellen  
of vragen over de dag, stuur dan  
een mail naar:  
<koninginnedag-damsigt@hotmail.com>

Het programma ziet er als volgt uit:
09:15  Kinderoptocht door de wijk 

met versierde fietsjes
10:00 Aanvang festiviteiten 
12:00 Spetterend dansoptreden
13:00 Kindervoorstelling

Tot de dertigste april!

Het Oranjecomité Damsigt:
Daniëlle Scheenstra
Esther Visser
Annemarie van Vliet
Suzan Derks
Theo Senden
Eelco Brouwer

Woensdagmiddag 2 juni 2010 is het 
weer zover! 
Dan wordt van 13:30 tot 16:00 uur  
de Nationale Straatspeeldag 
georganiseerd in de Elsbergstraat.
Deze dag is bedoeld voor kinderen  
tot 10 jaar en hun ouders uit de wijk 
Damsigt en de wijken rondom  
(het bereik van de wijkvereniging).
Houd deze middag dus vrij!

 De Nationale Straatspeeldag is een 
initiatief van Veilig Verkeer Neder-
land om kinderen de kans te bieden 
een keer echt op straat te spelen en 
om aandacht te vragen voor ver-
keersveiligheid. 

De dag zal in het kader staan van de 
(Oudhollandse) straatspelen waarbij 
het straatvoetbal, de steppenraces, 
het schminken en de fietsencheck 
niet zullen ontbreken. 

En zoals elk jaar zullen we weer 
voor een aantal verrassende activi-
teiten zorgen!

Helpende handjes
Het Straatspeelcomité is reeds 
enthousiast met de voorbereidingen 
begonnen. 
Op de dag zelf kunnen we nog veel 
hulp gebruiken. Heb je zin om ons te 
helpen met het begeleiden van de 
spelletjes of het uitdelen van limo-
nade, koffie etc. of wil je meer infor-
matie over deze dag, dan kan je 
contact opnemen met een van ons.
 Tot ziens op 2 juni!

Comité Nationale Straatspeeldag:
Marijke Dekker 070- 386 30 88
Heleen Jager 06- 255 98 405
Yolanda Redeker 06- 222 56 154
Anne Smulders 06- 484 22 162
Arianne Vriens  070- 387 52 58

2 juni: Straatspeeldag Damsigt
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 Op 19 februari werd ik gebeld met een zeer droeve mededeling, dat onze leidster  
van Peuterspeelzaal De Boot Marlies Hage - Meeuwisse was overleden op 18 februari.

 Al na de zomervakantie was Marlies niet teruggekeerd op de peuterspeelzaal. 
Zij onderging diverse onderzoeken en behandelingen, die leken op een mogelijk herstel.

 Marlies verscheen op de woensdagen zelfs weer af en toe op de peuterspeelzaal. 
Was opgewekt vol goede moed en enthousiast.
Zo was Marlies altijd opgewekt en bereid overal haar schouders onder te zetten.
Denk dan aan de activiteiten op de peuterspeelzaal zelf, maar ook aan het jaarlijkse  
juffenfeest bij de Leidschendamse speeltuinvereniging. 
 Marlies was gedurende ruim acht jaar werkzaam op de peuterspeelzaal en zeer geliefd  
bij de kinderen en het bestuur had veel waardering voor haar inzet.
Ook zette Marlies zich als vrijwilligster in bij diverse verenigingen in Leidschendam  
o.a. bij jeugdmanege Hestar, waar haar lievelingspaard Yentl stond gestald.

 Helaas mocht Marlies, met al haar strijdlust, deze ongelijke strijd niet winnen. 
Marlies is te jong van ons heengegaan.
 Op 24 februari hebben wij, in een zeer bijzondere plechtigheid, afscheid genomen  
van Marlies in crematorium Meerbloemhof te Zoetermeer. Gezien de enorme belangstel-
ling was duidelijk, Marlies was niet alleen geliefd bij de peuterspeelzaal maar bij heel 
Leidschendam Voorburg.

Onze gedachten en deelneming gaan uit naar haar man Ruud, de kinderen Mandy, Yordi 
en verdere familie.

 Wij hebben afscheid genomen van Marlies, maar zullen haar niet vergeten…

Namens de leidsters en het bestuur van Peuterspeelzaal De Boot,

Piet Pupping 

  In Memoriam:   Marlies Hage - Meeuwisse

Creatieve werkplaats De Boot gaat onder de nieuwe 
naam ’Atelier De Boot’ vanaf woensdag 14 april 2010 
weer van start. 

Samen met de kinderen van de BSO De Blauwe Zebra 
/ SKON kunnen alle kinderen tussen de 4 en de 12 jaar 
uit de wijk iedere woensdagmiddag van 13:30-15:30 uur 
komen knutselen in het atelier in wijkcentrum ’De Boot’ 
(Duivesteijnstraat 22).

We maken een reis langs verre landen, maken kennis 
met grote kunstenaars en ontdekken wat je kan maken 
met verschillende (rest)materialen.

Je kunt je per keer opgeven. Stuur dan voor maandag 
12:00 uur een mailtje naar <deblauwezebra@skon.nl>.

De kosten zijn 3 euro per keer. 

Mirjam de Jager  T 070- 888 96 56 | M 06- 252 20 444 en
Mireille Romijn  T 070- 385 06 70 | M 06- 307 97 069 

Het programma tot de zomervakantie is als volgt:

Wo. 14-04 slangen van kurk en hout
Wo. 21-04 Karel Appel; 3D-schilderijen
Wo. 28-04 schatkaarten en liefdesbrieven
Wo. 05-05 Atelier gesloten 
Wo. 12-05 ingelijst zelfportret
Wo. 19-05 zelfportret volgens Warhol
Wo. 26-05 abstract zelfportret
Wo. 02-06 Nana’s (beelden) van papier-maché
Wo. 09-06 knutselen ism Nationale Straatspeeldag
Wo. 16-06 een kastje vol geheimen
Wo. 23-06 afmaken van werk
Wo. 30-06 Kunstwerken klaarzetten voor expositie

(Na afloop: expositie voor ouders en andere belangstellenden)

Mogelijke wijzigingen van het programma  
kunnen worden bekeken via <www.damsigtwijk.nl>

 'Atelier De Boot' van start!
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De omwonenden van het Mariënpark 
strijden al jaren voor een goede 
inpassing van het nieuwbouw pro-
ject Mariënpark van Vidomes in de 
wijk. Acties in 2008 hebben al kleine 
verbetering van het plan gegeven. 
Zo werd van het gebouw aan de 
Prins Bernardlaan een verdieping 
afgehaald (van 4 naar 3) om de 
Mozartlaanflats meer zonlicht te 
geven. Daar stond helaas tegenover 
dat deze geschrapte woningen 
gecompenseerd werden met een 
hoge toren van 13 verdiepingen aan 
de JS Bachlaan. De omwonenden 

waren nog steeds niet tevreden. 
De omwonenden bleven alle acties 
van Vidomes en de gemeente dan 
ook op de voet volgen. Het afgelo-
pen jaar zijn enkele omwonenden 
vaste insprekers geworden op de 
raadsvergaderingen. Ze vroegen 
steeds om begrip, betere communi-
catie en aanpassing van de plannen. 
Niets scheen te helpen. Tot het 
moment dat de Raad de wethouders 
eind 2009 de taak oplegde om met 
een onafhankelijk voorzitter nog 
eens naar de bezwaren te kijken 
samen met alle betrokken partijen. 

Het overleg met de onafhankelijk 
voorzitter resulteerde in twee werk-
ateliers waarin toch meer aanpassin-
gen mogelijk bleken. Het complex 
dat grenst aan de Mozartlaan en de 
Pr. Bernardlaan werd verder inge-
krompen en naar achteren geplaatst. 
Ook werden de parkeerplaatsen beter 
verdeeld. Echter er bleven nog te 
veel bezwaren; de mogelijkheden om 
wijzigen te bewerkstelligen was zeer 
beperkt.
Op 16 februari j.l. vond de laatste 
commissie OG vergadering plaats 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
met maar één onderwerp: de nieuw-
bouw van het Mariënpark.
Wat deze avond vooral duidelijk 
werd was dat voor de echte bezwa-
ren van de omwonenden geen oplos-
singen waren gevonden. De echte 
hoofdbrekers zoals, de hoge toren, 
de drie verschillende in- en uitritten 
voor auto’s en sociale veiligheid in 
de binnenhoven bleven voor de 
meeste omwonenden onverteerbaar 
en dat lieten ze weten ook. De oppo-
sitiepartijen toonden alle begrip voor 
de argumenten. Ook de slechte zorg 
en voorzieningen die nu geleverd 
wordt aan de overgebleven bewoners 
is aan de orde geweest. De geboden 
alternatieve zorg sluiten niet vol-
doende aan bij de overgebleven 
bewoners van Mariënpark en zijn 
alleen te gebruiken voor de bewo-
ners in goede gezondheid.
De coalitiepartijen gaven toe dat  
de communicatie naar omwonenden 
uitermate belabberd was geweest en 
dat als omwonenden eerder waren 
betrokken waren geweest tot een 
beter resultaat had geleid. Zij durfde 
echter niet terug te komen op eer-
dere besluiten omtrent dit bouwpro-
ject.
Eén ding werd wel duidelijk in deze 
lange en intensieve vergadering;  
een unaniem besluit kon niet wor-
den genomen. Hierdoor zal het pro-
ject van Vidomes opnieuw op de 
agenda van de eerste raadsvergade-
ring (13 april) verschijnen. Met (wel-
licht) nieuwe wethouders en raadsle-
den en nieuwe kansen.

Nieuwbouw Mariënpark 
opnieuw uitgesteld

De nieuwbouwplannen voor het Mariënpark en de protesten van de 
omwonenden zijn intussen een vast onderdeel in de Wijkwijzer. De 
standvastige omwonenden en de gemeente hebben ook in de afgelopen 
periode niet stil gezeten. Beiden met het doel om tot een aanvaard plan 
te komen.

Ondanks of dankzij de gemeenteraadsverkiezingen is het onderwerp 
hoog op de agenda gekomen. In een belangrijke vergadering half februari 
van de commissie Openbaar Gebied (OG) is uiteindelijk beslist dat de 
plannen nog steeds onvoldoende zijn en er geen goedkeuring wordt gege-
ven. Een verslag van de stand van zaken door een omwonende.

	 Montagefoto	
gemaakt	door	een	omwonende	
om	de	hoogte	van	de	toren	duidelijk	te	maken.	
De	toren	van	Vidomes	is	net	zo	hoog		
als	de	Banningtoren.



 Uiterste inleverdatum bijdragen voor de volgende WijkWijzer:
maandag 10 mei 2010

Column

Wedervaren in een dag uit het leven van Fiona Stoop.

Op de website van de Wijk < www.damsigtwijk.nl > 
zag de redactie een bericht over brand aan het begin van 
de Damsigtstraat. De bijgaande foto was niet waarheids-
getrouw dus het bleef een raadsel; wie had zijn kerst-
boom in de open haard gegooid ? 

Nu het antwoord op deze vraag:

Gillende sirenes in Damsigt

Voor mij is het een jaarlijkse traditie:  
ik knip de kerstboom na 1 januari in stukjes en 
gooi ‘m dan beetje bij beetje in de open haard. 
Ruikt lekker, brandt goed en de boom wordt 
alsmaar kleiner. Super. Op naar het nieuwe jaar! 

Het zojuist ingegooide takje is niet al te groot 
maar blijkbaar toch iets te… 

Ik hóór de vlam ineens de pijp inslaan, alsof 
er een vliegtuig in zit. En dan gaat alles heel 
snel. Voor we het weten staat er in de Damsigt-
straat een dikke laag rook.  
Manlief rent naar de kraan om water te halen. 
Hij blust de overgebleven takjes en doet het 
rookkanaal dicht. Nog steeds rook buiten!  
En dat enge geluid. 

Toch maar 112 bellen. Zo onwerkelijk.  
De kinderen naar het halletje bij de voordeur 
dirigerend toets ik 112: Wie wilt u spreken?  
De brandweer! Welke plaats? Voorburg. 

’We.. we.. we hebben een schoorsteenbrandje 
geloof ik!’ roep ik tegen de brandweer.  
Manlief rent naar buiten om te kijken of er nog 
steeds rook uit de schoorsteen komt. Yep. 

Ondertussen staan de kinderen huilend en 
bibberend aan mijn benen geklampt.  
De buren komen naar buiten en we mogen  
bij ze voor het raam kijken. In de verte hoor ik 
sirenes. Twee grote brandweerauto’s met loei-
ende sirenes en een politieauto scheuren de 
straat in. Mannen met brandweerpakken lopen 
ons huis binnen. Na wat onderzoek de melding: 
U hebt geluk gehad, geen gassen en geen vuur 
meer. 

Geluk dus dankzij de veilige nieuwe pijp  
van de openhaardenman (oh wat was ik daar 
toen op tegen: dat dure kreng), een abonnement 
op het schoorsteenveegbedrijf en de snelle 
acties van manlief! 

Ik weet nog niet of ik deze kerstboomknip-
traditie volgend jaar ga voortzetten…

Fiona Stoop 

Colofon

Bestuur · Wijkvereniging
–  Benno van Grafhorst, voorzitter
 T  070- 386 32 90
 E  <a.van.grafhorst@planet.nl>
–  Peter van der Breggen, penningmeester
 T  070- 387 60 78
 E  <peter@libreg.nl>
–  [onvervuld], secretaris
 T  …- 
 E  <…>

BuurtBlad · WijkWijzer
–  Miriam Blom, redactrice
 T  070- 381 76 54
 E  <ma.blom@versatel.nl>
–  Ph.Th. Hubèr, vormgever [  ]
 T  070- 327 85 56  M  +31 [0] 61 070 2005
 E  <pharde@phd-is.demon.nl>

Wijkagenten    T 0900- 8844
–  Ton Bos en Joke Smit
 >		Damsigt	·	Kleurenbuurt	·	Park	Leeuwenbergh

–  Carola Albers en Tamara Hoeve
 >		Verzetsheldenkwartier

–  Geert-Jan Janett
 >		Raadhuiskwartier

Wijkmanager  
–  Herman van Spankeren  T  300 96 47

Wijkvereniging Bezigheden

Peuterspeelzaal De Boot
>		maandag	t|m	vrijdag	·	[	08:45	–	11:45	uur	]

–  Marga Schiere    T  387 07 58

Atelier De Boot
>		woensdag	·	[	13:30	–	15:3	uur	]

–  Mirjam de Jager    T  888 96 56

Gezelligheidsvereniging De Kajuit
>		donderdag	[	eens	in	de	twee	weken	]	·	[	21:00	–	24:00	uur	]

–  Joyce Piepenbroek    T  327 43 72

Bridgeclub De Boot-Inn
>		dinsdag	of	donderdag	[	wekelijks	wisselend	]

–  Ria de Graaf    T  386 27 57

Verhuur De Boot
>		voor	vergaderingen,	ontvangsten,	cursussen	&z.

–  Georgine Bulterman    T  386 23 30

 


