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Schriftelijke vragen: Ingegooide ruiten bij buurthuis HWP10 tijdens de jaarwisseling 
Indiener: Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP)  
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Aan de voorzitter van de gemeenteraad,  
  
Net als voorgaande jaren was het rond de jaarwisseling onrustig op het Heeswijkplein. Bij buurthuis 
HWP10 (Heeswijkplein10) werden de ruiten ingegooid. Ook bij de Supermarkt COOP zijn ruiten 
ingegooid en is vuurwerk in de winkel afgestoken, met brand- en rookschade als gevolg. 
 
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Judith Klokkenburg 
(ChristenUnie/SGP), de volgende vragen:  
  

1) Kan het college een overzicht geven van incidenten in en om het Heeswijkplein rondom de 
jaarwisseling en hier een duiding aan geven? 

2) Kan het college een overzicht geven van incidenten in en om het Heeswijkplein rondom de 
jaarwisselingen van 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022? Is het juist dat er ook bij in elk 
geval de laatste twee jaarwisselingen sprake was van brandstichting en ingegooide ruiten?  

 
In het Algemeen Dagblad schetst de coördinator van HWP10 een zorgelijk beeld. Bondgenoten in de 
wijk voelen zich niet gesteund door onder meer de gemeente. Ondanks meerdere signalen vanuit de 
wijk, en de ervaringen van vorige jaarwisselingen, zijn er geen activiteiten georganiseerd voor 
jongeren en konden organisaties uit de wijk geen budget aanvragen bij het stadsdeel. 
 
Op basis van deze signalen vroeg de ChristenUnie/SGP in de commissie Bestuur d.d. 23 november 
naar de beschikbare budgetten voor activiteiten in Moerwijk specifiek en stadsdeel Escamp als geheel. 
In haar beantwoording gaf het college aan dat het signaal niet bekend was, dat er nog middelen 
beschikbaar waren en dat er vaste budgetten zijn. Ook gaf het college aan dat zij deze initiatieven 
graag ondersteunt. Uit het AD-artikel blijkt echter dat het organisaties in de wijk niet gelukt is budget 
te krijgen voor activiteiten. 
 

3) Hoe kan het dat het college enerzijds aangeeft dat er budget beschikbaar is en er vaste 
budgetten zijn voor evenementen rondom de jaarwisseling in Moerwijk, en organisaties 
tegelijkertijd nul op rekest kregen wanneer zij budget vroegen voor activiteiten?  

4) Hoe is het mogelijk dat, nog los van de vraag of er wel of niet voldoende middelen bij het 
stadsdeel Escamp ter beschikking waren, er niet vanuit het stadsdeel dan wel de gemeente 
budget is vrijgemaakt voor jeugdwerk rondom het Heeswijkplein gezien de ervaringen van de 
afgelopen jaren?  

5) Is het college bereid voor de volgende jaarwisseling een specifiek bedrag te oormerken voor 
activiteiten en opbouwwerk rondom de jaarwisseling in Moerwijk-Oost en hierbij naast 
middelen ook tijdig afspraken te maken over inzet van partners als politie en jeugdwerk?  

 
De ChristenUnie/SGP verbaast zich erover dat er vele miljoenen rijksmiddelen beschikbaar zijn voor 
Den Haag Zuidwest in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, en er 
tegelijkertijd geen budget beschikbaar was voor activiteiten in de wijk rondom de jaarwisseling. 
 

6) Is al inzichtelijk hoeveel middelen er beschikbaar zijn voor Den Haag Zuidwest in het kader 
van het NPLV en hoe deze zullen worden uitgegeven? 

 
Uiteraard ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de vernielingen bij de (vermoedelijk jonge) 
daders en hun ouders. Terecht wordt in het artikel door de coördinator erop gewezen dat ook van 
ouders actie mag worden gevraagd wanneer hun kinderen over de schreef gaan. 
 

7) Op welke wijze kan het college, ook in Moerwijk, samen met de politie ouders bewust maken 
van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor het gedrag van hun kinderen op straat?  

 



In de commissie Bestuur d.d. 7 december heeft de ChristenUnie/SGP specifiek gevraagd naar de 
problemen met de verlichting rondom het Heeswijkplein. In antwoord daarop gaf het college aan dat 
dit signaal zal worden opgepakt door het stadsdeel. 
 

8) Op welke wijze is hier door Stadsdeel Escamp inmiddels opvolging aan gegeven? 
 
In het artikel zegt de coördinator: “We willen niet alleen de complimentjes horen als er dingen goed 
gaan, we willen ook de steun voelen als het hier misloopt.” 
 

9) Is het college het met de ChristenUnie/SGP eens dat de opbouwwerkers in Moerwijk niet 
alleen complimenten verdienen als het goed gaat, maar ook steun als het misloopt? Hoe gaat 
het college dit in de toekomst verbeteren zodat de steun ook meer dan nu wordt ervaren als 
het misloopt of dreigt mis te lopen? 

10) Is het college bereid deze vragen uiterlijk gelijktijdig met het toezenden van de Evaluatie 
Jaarwisseling 2022/2023 naar de raad te beantwoorden? 

 
Judith Klokkenburg  
ChristenUnie/SGP  
  



 

PREMIUM 

Met tegels ingegooide ruit van het buurthuis Heeswijkplein10, een huiskamer voor de wijk. © Frank 

Jansen 

Moerwijker Neo de Bono na 

ingegooide ruiten: ‘Ouders, 

gemeente, politie: laat ons niet in de 

steek!’ 

Dat er ruiten zijn ingegooid bij buurthuis Heeswijkplein10 is ellendig, maar dat 

het de dagen erna oorverdovend stil is vanuit de kant van daders, ouders en 

instanties steekt coördinator Neo de Bono het meest. ,,We doen het samen, 

wordt altijd gezegd. Totdat het hier verandert in een oorlogsgebied. Dan staan 

wij er alleen voor.” 

Anne Kompagnie 03-01-23, 07:02 Laatste update: 13:02 

Het is een schrijnend gezicht: achter de stukgeslagen ruiten van het 

buurthuis in Moerwijk-Oost is de oproep aan de wijkbewoners voor 



Oudjaarsavond nog te lezen. ‘Hey hoi, mocht je hier de ruiten in willen 

gooien of vuurwerk naar binnen gooien, lees dan eerst even dit’. 

‘Dromen worden werkelijkheid’ 

Daaronder een opsomming van wat het buurthuis allemaal betekent voor 

de wijk: ‘Dit is een plek waar dromen werkelijkheid worden’. De blijmoedige 

toon van het briefje heeft niet mogen baten: de grote ruit ligt aan diggelen, 

de vloer is bezaaid met scherven. 

Heel zuur, stelt coördinator Neo de Bono. ,,De kosten zullen rond de 5000 

eruo liggen, er is nu wat gesteggel over welke verzekering daar 

verantwoordelijk voor is. Veel pijnlijker is dat we ons echt alleen hebben 

gevoeld.” 

 

Neo de Bono in de wijk waar hij zo hard voor werkt: Moerwijk © Frank Jansen 

,,Vóór de jaarwisseling gaven we al aan bij gemeente en politie: organiseer 

hier iets in de wijk, er is niks voor de jeugd. Dat is niet gebeurd. Dan gaat 

het vervolgens mis en mag de coördinatrice die hiernaast woont het in haar 

eentje oplossen. Het was hier oorlogsgebied! Zij heeft zich heel machteloos 

gevoeld.” 



Het is een patroon dat zich herhaalt, stelt hij. ,,Toen de vorige keer met oud 

en nieuw de ruiten eruit lagen, gaven we al aan hiervan te moeten leren. 

Maar de gemeente reageerde op onze voorstellen met de opmerking: er is 

geen geld. Hoe dan?” 

 

Het buurthuis in betere tijden © EO 

Een heel slecht signaal: die jongens vernielen de boel en komen er schijnbaar mee 

weg. We worden letterlijk uitgelachen 

Neo de Bono, Coördinator Heeswijkplein10 

Het gevoel niet gesteund te worden, geldt ook naar de ouders toe van de 

jonge daders. ,,We weten ongeveer uit welke hoek dit komt en ik had echt 

nog de hoop dat we gisteren of vandaag van een ouder iets van een 

excuus zouden horen. Maar het blijft stil. Een heel slecht signaal: die 

jongens vernielen de boel en komen er schijnbaar mee weg. We worden 

letterlijk uitgelachen.” 

En dat terwijl het buurthuis geen enkele andere functie in de wijk heeft dan 

mensen helpen. ,,We bieden koffieochtenden, kinderactiviteiten, maar ook 

warmteplekken voor mensen die geen geld hebben hun huis warm te 

stoken in deze tijd. We leveren maaltijden, hebben een kleine kledingbank.” 



‘Niet intimideren’ 

De Bono neemt het vandalisme niet persoonlijk op. ,,Het zijn jonge pubers, 

ze snappen de consequenties niet. Maar het wordt pas kwalijk als de 

ouders ook hun schouders hierover ophalen. Het liefst zou ik die jongens 

hier een maatschappelijke stage laten lopen. ‘Maar daar heeft hij geen zin 

in’, zegt een ouder dan. Die houding, daar snap ik niets van.” 

Het buurthuis is deze maandagmiddag weer geopend voor de vaste 

bezoekers. ,,Heel lief, een groepje vrijwilligers stond direct klaar om mee te 

helpen opruimen. Door de deuren te openen, tonen we ook aan: we laten 

ons niet intimideren.” 

We willen niet alleen de complimentjes horen als er dingen goed gaan, we willen 

ook de steun voelen als het hier misloopt 

Neo de Bono, Coördinator Heeswijkplein10 

Maar hoe nu verder? ,,Ik hoop echt dat we wat meer op elkaar aan kunnen, 

de instanties en wij. Er is genoeg welwillendheid, ook bij ambtenaren. Maar 

afdelingen lopen langs elkaar en je hebt te maken met allerlei wetten op 

het gebied van privacy bijvoorbeeld. Daardoor lopen goede intenties soms 

dood. We willen niet alleen de complimentjes horen als er dingen goed 

gaan, we willen ook de steun voelen als het hier misloopt.” 

In een reactie laat wethouder Martijn Balster via woordvoering weten: 

,,Buurthuizen zoals Heeswijkplein10 zijn enorm belangrijk voor de wijk. Dat 

hier ruiten zijn ingegooid op oudejaarsavond is dan ook ongelooflijk 

frustrerend. Ik leef mee met de vrijwilligers van HWP10.” Hij gaat vrijdag bij 

het buurthuis langs. 



 

Vrijwilligers hebben vandaag de scherven bij elkaar geveegd © Frank Jansen 

 

 

 


