Weekeinden Kaapseplein 2021

Zoals u wellicht al weet is het Haagse Hopje op het Kaapseplein
al vanaf medio april 2020 tijdens de weekeinde extra geopend.
Deze extra openstelling is op verzoek van de gemeente Den
Haag. De gemeente wilde mede hiermee de problematiek die
heerst op en rondom het Kaapseplein aanpakken/verminderen.
Om deze rede zijn wij ook in 2021 de weekeinde geopend
geweest. Mocht je nog niet bekend zijn met de problematiek van
Transvaal en met name het gebied rondom het Kaapseplein, dan
hierbij een korte samenvatting.
Transvaal is van oudsher een wijk geweest met veel doorstroom.
Dit houdt in dat er veel families van arbeidsmigranten (tijdelijk)
woonachtig zijn. Op dit moment zijn het veelal Bulgaarse
migranten. Deze migranten die in grote getalen aanwezig zijn in
de wijk, delen vaak met (te) veel mensen een woning. Hierdoor
raakt de wijk Transvaal overvol. Dit is dan ook te zien op de
pleinen en straten. Met name in de weekeinden hangen hele
groepen arbeidsmigranten buiten op straat rond. Dit komt
waarschijnlijk door het feit dat ze met zovelen een huis delen en dus buiten de ruimte opzoeken.
Deze groepen zijn zo groot dat deze direct of indirect voor overlast zorgen. Denk hierbij onder andere
aan het extra afval wat deze grote groep met zich meebrengt en de extra voertuigen dat zich in de
wijk verplaatst in verband met woon werk verkeer.
Om de problematiek binnen de wijk Transvaal aan te pakken is ervoor gekozen om het Kaapseplein
open te houden voor kinderen. De gemeente heeft ons benaderd om het Haagse Hopje dat op dat
plein staat sinds augustus 2020 ook in de weekeinden open te houden. De achterliggende gedachten
is hierbij om weer kinderen op het plein terug te krijgen, die door de toenemende grote groepen
mensen op en om het plein niet meer durfde te komen spelen. Aan dit verzoek wilde wij als Stichting
Haagse Hopjes Transvaal graag meewerken. In het begin was dit echter even wennen voor de grote
groepen migranten. We moesten in de eerste periodes dan ook met 2 man bewaking staan om de
mensen zonder kinderen van het plein te weren. Ondertussen in 2021 is er geen bewaking meer
aanwezig en zijn de migranten eraan gewend
geraakt. Ze weten nu dat wanneer het Haagse Hopje
geopend is, het plein voor de kinderen is. Zij staan
dan nu ook veelal buiten het plein.
Er zit dus vooruitgang in, maar deze grote groepen
mensen zorgen ook voor een toename van (zwerf)
afval in de wijk. Ondanks meerdere opruimacties en
extra inzet van afvalverwerking instanties binnen de
wijk. Dit is helaas ook te zien op het Kaapseplein, het
Wijkpark Transvaal en het Anna Blamanplein. De
medewerkers van de Haagse Hopjes moeten de
pleinen dan ook vaak schoonmaken. Vaak gebeurt
dit met de hulp van de kinderen. Wij willen op deze

manier het goede voorbeeld geven en hopen dan ook dat dit
gedrag activerend werkt binnen de wijk. Het ideaalbeeld zou zijn
wanneer wij samen met zijn allen ervoor zorgen om de wijk
schoon te houden.
Om deze samenwerking te stimuleren is er besloten om het
Kaapseplein te renoveren. De buurt heeft in het afgelopen jaar
een week lang kunnen stemmen op verschillende voorstellen.
Zij konden hierbij aan geven wat voor soort ontwerp,
speeltoestellen, ondergrond en beplanting zij graag op het
vernieuwde Kaapseplein geplaatst zouden zien. Dit alles is
meegenomen in een definitief ontwerp waaraan medio eind 2021
gestart zal worden. Tijdens deze renovatie zal het Haagse Hopje
daar tijdelijk gesloten zijn. Iedereen kan terecht met hun
Hopjespasje bij de andere Hopjes in de Wijk Transvaal.
De realisatie van een vernieuwd Kaapseplein is te danken aan
een samenwerking tussen de Gemeente Den Haag en alle
betrokken partijen in het Wijkteam Transvaal. Het eindresultaat zal er mogen zijn en wij kijken daar
dan ook enorm naar uit!

