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Beste wijkbewoners,
Allereerst willen wij u nog het
beste toewensen voor het jaar
2013. Een veilig en bovenal
gezond 2013.
We kunnen terugkijken op een
redelijk rustige oudejaarsviering. Helaas zijn er toch nog
enkele vernielingen gepleegd
(opgeblazen vuilnisbakken) en
werd er hier en daar hard en
waarschijnlijk illegaal vuurwerk afgestoken. Gelukkig
Olaf Heitzer,
deden zich geen schokkende
op achtergrond Casper de Groot
zaken voor en waren er geen
grote, openbare ordeverstoringen. Deze gunstige ontwikkelingen moeten we vasthouden voor de
volgende jaren, waarbij we uiteraard rekenen op uw medewerking.
Bij het inluiden van het nieuwe jaar was er wel een grote aardverschuiving gaande bij de politie. Per 1 januari zijn wij namelijk Nationale
Politie geworden. De 25 regionale korpsen en de landelijke eenheden (KLPD) zijn opgegaan in een nationaal korps met een landelijke
korpsleiding en een ondersteunende staf. Dit korps is verdeeld in tien
regionale eenheden en een landelijke eenheid. Aan het hoofd van
deze eenheden staan politiechefs. De bedrijfsvoeringdiensten zoals
HRM, Financiën, Communicatie, ICT en Informatiemanagement worden
grotendeels centraal georganiseerd in het Politie Diensten Centrum, al
dan niet op meerdere locaties in het land.
Maar waarom een nationale politie?
De wereld verandert, in onze samenleving zijn er allerlei snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op
het werk van de politie. Denk bijvoorbeeld aan de komst van sociale
media. Burgers stellen hogere eisen aan het politiewerk en de toegankelijkheid, terwijl criminelen zich steeds minder laten beperken
door grenzen. Op al deze veranderingen moeten we als politie zo
goed mogelijk inspelen. Dat lukt niet met het decentrale stelsel van
26 zelfstandige politiekorpsen. De nationale politie kan dit wel. Door
alle mensen en middelen samen te brengen in een organisatie kan
de politie letterlijk met vereende krachten bijdragen aan een veiliger
Nederland. Verankerd in de wijk en (inter)nationaal verbonden.
Nu hoor ik u denken: ‘Ja, maar wat heb ik hier aan en wat verandert er
voor de burger?’ Voor de burger zal er praktisch niet veel veranderen;
bij spoedmeldingen belt u nog steeds 112, voor politie zonder spoed
0900 - 8844. Ook het politiebureau Jan Hendrikstraat blijft bestaan en
zal open zijn voor de wijkbewoners. Ook wij als wijkagenten blijven
onveranderd bereikbaar op 0900 - 8844 of onderstaande e-mailadressen. Wij gaan ervoor dat de nationale politie nog slagvaardiger
zal worden. Ook hier zullen wij gebruik maken van de informatie van
wijkbewoners, want ook u hulp is hard nodig in de strijd tegen criminaliteit. Burgerparticipatie is onmisbaar geworden. Mocht u ideeën
hebben of wilt u hierover eens met ons van gedachten wisselen,
schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
Wij zien u graag in de wijk.
De wijkagenten van Kortenbos, Basiseenheid Jan Hendrikstraat
Olaf Heitzer en Casper de Groot.
Email: olaf.heitzer@haaglanden.politie.nl
Email: casper.de.groot.@haaglanden.politie.nl

Leo Staal en Wim Poort van de
GGD Den Haag kenden de wijk
Kortenbos eigenlijk helemaal niet.
Inmiddels hebben ze in onze wijk
hun werkplek. Sinds april 2012 is
de hoofdvestiging van de GGD
verhuisd van de Thorbeckelaan
naar het Westeinde. “Een mooi
stukje stad”, aldus Wim Poort.
Het is een opvallend pand aan het
Westeinde pal achter het MCH
ziekenhuis. Dat geldt niet alleen
voor de buitenkant, maar ook
voor de inrichting van het pand.
Geen benauwde werkkamers,
maar veel open ruimtes. Allemaal
gericht op ‘het nieuwe werken’
met veel flexwerkplekken. Leo
Staal, hoofd stafbureau GGD, en
Wim Poort, productgroepmana
ger openbare geestelijke gezond
heidszorg, hebben heel veel te
vertellen. Want wat doet de GGD
op het gebied van de publieke
zorg eigenlijk niet? Er komt veel
ter sprake: jeugdgezondheidszorg,
opvang van dak- en thuislozen,
forensische geneeskunde, infec
tieziekten, ambulancezorg en nog
veel meer.
Herkenbaar
Er zijn zichtbare en wat minder
zichtbare onderdelen van de
GGD. De ambulanceauto’s die
met soms hoge snelheid en harde
sirenes door de stad rijden, zijn
in ieder geval erg opvallend. De
ambulancezorg van de GGD is
samen met de brandweer aan
de Waldorpstraat gevestigd. De
jeugdgezondheidszorg is verdeeld
over verschillende locaties in de
stad, maar vrijwel alle andere
GGD-diensten zijn te vinden
in het nieuwbouwpand aan het
Westeinde. Ook de reizigers
advies- en vaccinatieafdeling.
“Bij ons is het soms echt goed
koper dan bij de KLM”, aldus
Wim Poort. “Ook handig voor
Kortenbossers om dat te weten.”
Zelf heeft hij veel te maken met de
opvang van kwetsbare groepen in
de stad. “We hebben de afgelo
pen jaren hard gewerkt om het
aantal dak- en thuislozen terug te
brengen. Hierbij hebben we nauw
samengewerkt met organisaties als
de Kesslerstichting en het Leger
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des Heils. De harde kern daklozen
is inmiddels beperkt tot circa 150.”
Toch zie je in het centrum van de
stad steeds meer bedelaars, maar
volgens Poort hoeven dat geen
daklozen te zijn. “De afgelopen
jaren zijn 1800 daklozen aan een
onderkomen geholpen. Sommigen
hebben weer een eigen woning,
voor sommigen is er begeleid
wonen.”
Niet-natuurlijke dood
Een andere, minder opvallende
taak is die van de forensische
geneeskunde. Bij mensen die niet
op een natuurlijke wijze overlij
den, wordt een gemeentelijk lijk
schouwer, een GGD-arts geroe
pen. Leo Staal: “Dat gebeurt ruim
400 maal per jaar. Niet-natuurlijk
overlijden kan van alles zijn.
Iemand die dood op straat of in
huis wordt aangetroffen, maar ook
een verkeersdode. Op dit terrein
wordt nauw samengewerkt met de
politie Haaglanden.”
Hij legt verder uit dat de GGD
eigenlijk elk moment in de
startblokken moet staan voor een
crisissituatie of een ramp. Het
rampenplan moet klaar liggen en
er moet snel gehandeld worden.
Gelukkig komt dit niet zo vaak
voor, maar bij bepaalde crisis
situaties komt de GGD in actie.
Zoals bij een bofuitbraak op een

van de Haagse onderwijsinstel
lingen, een tbc-geval waarbij grote
groepen mensen opgeroepen moe
ten worden voor controle of een
zelfmoord op een school. De GGD
werkt bij traumatische gebeurte
nissen nauw samen met andere
instellingen, zoals Slachtofferhulp
Nederland of Parnassia. De GGD
is in staat snel en adequaat in te
spelen op situaties die raken aan
de gezondheid en bescherming
van burgers in deze stad.
Westeinde
Beide heren zijn erg tevreden over
hun nieuwe werkplek aan het
Westeinde. Poort kijkt vanuit zijn
werkkamer uit op het Hofje van
Nieuwkoop. Staal: “Als je naar het
centrum gaat, ga je eigenlijk altijd
om Kortenbos heen. Daarom
kende ik de buurt niet. Er zijn hier
heel veel authentieke panden. De
medewerkers voelen zich nu al
enorm thuis in de wijk. Kortom,
we zijn erg blij met deze plek.”

Meer informatie over de GGD op
de website van de gemeente Den
Haag: www.denhaag.nl/ggd.
Wie de GGD wil bezoeken: het
postadres is gevestigd aan het
Westeinde, maar het bezoekadres
ligt achter het Westeinde, bij het
MCH-ziekenhuis.
tekst Jan Spijk

Van de voorzitter

Beste mensen,
Het nieuwe jaar is weer begonnen
en het werk stroomt ons tegemoet.
De activiteiten om op 1 januari
2014 De Kronkel over te nemen
zijn in volle gang. Op dit moment
kijken we naar mogelijkheden om
al per 1 maart samen met BBOZ
een voorschot te nemen op de
aanstaande overname.
De financiële plannen daarvoor zijn
op hoofdlijnen opgesteld. Als we
van de gemeente akkoord krijgen,
gaan we bezig met het formaliseren ervan.
Stichting Eijkenburg werkt goed
met ons mee en wil ons ook de
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Nationale politie

ruimte geven om deze aanloop
naar 2014 te maken.
Als het per 1 maart allemaal gaat
lukken, hebben we uw hulp nog
harder nodig dan eerst. Hopelijk
komt de grote groep vrijwilligers die in het verleden zo goed
gewerkt heeft in De Kronkel weer
terug en kunnen we samen met
hen en een nieuwe beheerder weer
wat meer leven in de brouwerij
krijgen. Het zou toch mooi zijn als
de ontmoetingsruimte weer drukker en gezelliger wordt.
Dat kan dan ook een mooi start-

punt worden voor de uitbreiding
van de activiteiten. Alle ideeën
om De Kronkel weer een bruisend
middelpunt van de wijk te laten
worden, zijn welkom. Er zullen wel, zeker in het begin, wat
beperkingen zijn in wat we kunnen
doen, maar voor zaken als een
kaartclub, lessen en cursussen,
en kinderactiviteiten is er in ieder
geval ruimte. Een van de activiteiten die we met de bewoners willen
plannen is het opfrissen van De
Kronkel. Alle ideeën die u heeft zijn
zeer welkom. Als we het centrum
met elkaar vormgeven en opknap-

pen, wordt het ook meer ons eigen
ding.
Voor alle bovenstaande punten hoop ik dat u veel plannen
inbrengt. U kunt dat doen door
u bij de wijkwinkel op maandagmorgen of donderdagmorgen te
melden, door daar een briefje in
de brievenbus te doen of via de
website www.kortenbos.org. En
niet alleen plannen zijn welkom.
Ook als u zich wilt inzetten voor
De Kronkel als vrijwilliger, bijvoorbeeld voor opknapactiviteiten,
bent u meer dan welkom.

Tot slot nog een extra oproep om
15 juni in uw agenda te reserveren.
Dan zetten de Parels van Kortenbos
weer hun deuren voor de bewoners
open om te laten zien wat hun hobby, verzameling, passie enz is. Het
belooft een mooie dag te worden,
en dan doel ik op het programma,
niet op het weer, want daar heb ik
geen verstand van.
Peter Vlas,
voorzitter
Wijkorganisatie Kortenbos

