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PROGRAMMA

Een wijk met toekomst

Opening door Marjolein de Jong - voorzitter Wijkoverleg
Welkom door Mendy van Veen - stadsdeeldirecteur Scheveningen
Introductie Stichting Couvéehuis Statenkwartier - Koen Baart -voorzitter
Bewonersinitiatief vergroening Prins Mauritslaan - Marielle van der 
Ven-initiatiefnemer Groene Kansen Statenkwartier en bewoner
Introduction for expats - Susan Bergson - Expat, resident & member 
communication team
Presentatie over Het Klimaat - Marc Konijn - klimaatjournalist en bewoner
Wijkoverleg Jaarplan 2023 en benoemingen - Marjolein de Jong
Muziek en Borrel
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KORTE TERUGBLIK 2022
EN EERSTE RESULTATEN 
WIJKENQUETE





EERSTE RESULTATEN WIJK ENQUÊTE 2022

Een wijk met toekomst

155 respondenten

Respondenten geven het Statenkwartier gemiddeld 
een 8,4!!!!



EERSTE RESULTATEN WIJK ENQUÊTE 2022

Een wijk met toekomst

Wat vinden ze het leukst aan onze wijk?

* Voorzieningen (98) zoals de winkels, de Fred, horeca en musea
* Sfeer (90) gezelligheid, rustig, de mensen, internationaal, diversiteit
* Ligging (57) nabij zee/strand/haven, centraal en bereikbaar/OV



EERSTE RESULTATEN WIJK ENQUÊTE 2022

Een wijk met toekomst

Wat missen ze in onze wijk?

* Speel/sportveld voor kinderen/jongeren (27)
* Groen (27)
* Parkeeroplossing (17)
* Variatie in horeca (14)
* Handhaving (14) o.a. verkeersveiligheid, gedrag en fietsparkeren



EERSTE RESULTATEN WIJK ENQUÊTE 2022

Een wijk met toekomst

Welke activiteiten kennen ze van het Wijkoverleg?

* Walking diner (26)
* Kunstroute (20)
* Wijkvergadering (19)
* Muziekroute (17)
* BES (15)
* Nieuwsbrief (10)
* Wijkborrel (9)
* Couveehuis (9)



EERSTE RESULTATEN WIJK ENQUÊTE 2022

Een wijk met toekomst

Wat zijn hun suggesties voor het Wijkoverleg?

* Meer laten zien wat jullie allemaal doen
* Publiceer wat jullie voor elkaar krijgen
* Meer naar buiten treden
* Vaker bijeenkomsten organiseren
* Meer communicatie en verbinding tussen expats en Nederlanders
* Input ophalen uit de wijk
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Uitkomst 
enquête:
acties voor de 
Stichting 
Couvéehuis 
Statenkwartier

Het opzetten van een maandelijks Repair Café

Het organiseren van Muziek op Zondag

Diverse lezingen verzorgen( literatuur, 
geschiedenis, een combinatie van een lezing en 
een wandeling in de wijk

Binnen het Couveehuis een aangename, meer 
toegankelijk en uitnodigende ruimte(s) creëren
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MARC KONIJN
KLIMAAT JOURNALIST &
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Het Klimaat
Wat is er  nou eigenlijk aan de hand?     

09/11/2022Marc Konijn





Marc Konijn

Journalist



Schommelingen 
in temperatuur 
zijn van alle 
tijden



Temperatuur en CO2 schommelen altijd met 
elkaar mee



Maar nu is er 
een abrupt einde 
gekomen aan de 
schommelingen  



Die enorme stijging is toe te schrijven aan de mens



Versnelling in uitstoot in laatste 30 jaar



China is op dit 
moment de 
grootste vervuiler



Dit is het eerlijke 
plaatje: de CO2 in 

de atmosfeer 
komt vooral uit 

VS en Europa



De deken van CO2 wordt dikker, 
de temperatuur stijgt



Waarvan we nu al de 
gevolgen voelen:

➢ Hitte







Waarvan we nu al de 
gevolgen voelen:

➢ Hitte

➢ Droogte





Waarvan we nu al de 
gevolgen voelen:

➢ Hitte

➢ Droogte

➢ Neerslag





Die desastreus uitpakken als we niks doen



We moeten dus aan de bak!



Onze leiders moeten het voortouw nemen



… maar we hebben zelf ook invloed, door ons gedrag 
aan te passen



Wat kunnen we nog meer doen?

➢ Lars Boelen: Paris Proof Plan 

➢ Gratis energiecoach van buurtenergie 
Statenkwartier

➢ Deelauto 



Maar ook: Praat erover!
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JAARPLAN 2023 &
BENOEMING BESTUURSLEDEN

 
 





EINDE PROGRAMMA
MUZIEK & BORREL

 
 


