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Petra Delsing, directeur dienst stadsbeheer Den Haag

‘De stad ben je samen’
‘Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat veel Hagenaren de handen uit de
mouwen steken en meewerken aan een leefbare stad’, zegt Petra Delsing, directeur
Dienst Stadsbeheer Den Haag. Samen met Gemeente Schoon brengt de gemeente nu alle
losse initiatieven in kaart. ‘We willen deze maximaal ondersteunen, belonen en onder de
aandacht brengen. Want hoe meer saamhorigheid, hoe prettiger het leven is in onze stad.’

09:00 uur: ‘Vanochtend bezoek ik basisschool Prinsehaghe in het centrum
van de stad. We leggen hier vandaag
een zogeheten ‘Gulden Klinker’. De
school krijgt deze omdat de leerlingen elke week schoonmaken rond de
school. Ik leg de tegel samen met de
leerlingen in het schoolplein. Ze krijgen
ook een cheque van 1000 euro, die de
school in goed overleg kan besteden

aan hesjes, prikkers en bijvoorbeeld
een mooie bloembak. Met de school
tekenen we verder een akkoord. Daarin
spreken we af om de omgeving rond de
school regelmatig schoon te houden.
Ook andere Hagenaren die de handen
uit de mouwen steken kunnen zo’n klinker krijgen. We vinden dit soort initiatieven namelijk goud waard.’

13:00 uur: ‘Het maandelijkse schoonoverleg. Met onder meer handhavers,
beleidsmedwerkers, stadsdelen en communicatiemedewerkers bespreken we
alle lopende zaken en kijken we hoe we
deze integraal kunnen aanpakken. Met
hulp van Gemeente Schoon brengen we
nu in kaart welke zwerfafvalinitiatieven
burgers en bedrijven in de stad organiseren. Daarvoor interviewen we iedereen die we kennen in het gemeentelijk
apparaat. Al deze initiatieven willen we
straks nog beter aan elkaar knopen, zodat we er nog meer uithalen. Tijdens dit
schoonoverleg bespreken we kort hoe
we deze interviews aanpakken.’
16:00 uur: ‘Eindelijk tijd om wat
e-mails door te nemen. Ik plan een
afspraak in mijn agenda voor het
directeurenoverleg van de Krachtwijkaanpak in Den Haag. Hier bespreek
ik met collega-directeuren hoe we onder
andere de leefbaarheid in de wijken
samen kunnen verbeteren. Daar hoort
naast vele andere thema’s ook ‘schoon’
bij. En ook hier kiezen we voor een
integrale aanpak, waarbij het delen van
verantwoordelijkheden met woningbouwcorporaties, burgers en bedrijven
past. De stad ben je immers samen.’
Meer weten? Mail naar
afvalenschoon@denhaag.nl, onder
vermelding van de afdeling Afval en
Schoon van de gemeente Den Haag.
Maak kennis met Hagenaren die
actief zijn voor hun stad:
http://bit.ly/KsM9wk.
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