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‘Stad van de veiligheid’
Security Delta: 20.000 banen erbij in 10 jaar
DEN HAAG • Behalve een
stad van vrede en recht is
Den Haag nu ook een
stad van de veiligheid. De
ambities zijn hoog bij de
opening van The Hague
Security Delta. ‘Nu bieden
wij werk aan 10.000 mensen, over tien jaar zullen
dat er minimaal 30.000
zijn.’
ALBERT KOK

LOGISCH
Voor een belangrijk deel daarvoor
verantwoordelijk is Kool, als wethouder economische zaken. ,,We
waren al de internationale stad van
vrede en recht,’’ memoreert Kool naderhand, ,,en het leek ons als gemeentebestuur een logische stap om
daaraan het thema veiligheid toe te
voegen.’’ Dit laatste ook uit welbegrepen economisch belang. ,,Nu al
bieden wij binnen HSD werk aan
10.000 mensen, over tien jaar zullen
dat er minimaal 30.000 zijn.’’
Die aantallen nieuwe banen baseert de PvdA-wethouder onder
meer op grote plannen die voor komend jaar op stapel staan. Zoals de
oprichting van een landelijk innova-

de Haagse Oude Molstraat is het
beste café van de regio. Althans volgens de jongste Misset Horeca Café
top-100. Dat heeft de vakjury van
MissetHoreca dinsdag bekendgemaakt. Het Amsterdamse Café
Hoppe werd uitgeroepen tot beste
café van Nederland, gevolgd door In
de Bonte Koe in Purmerend. Op de
derde plaats eindigde De Stee in
Leeuwarden.
Momfer de Mol steeg het afgelopen jaar fors op de ranglijst met
maar liefst 16 plaatsen: van 49 naar
33. Op de lijst komt nog twee
Haagse zaken voor: De Oude Mol,
eveneens gevestigd in de Oude Molstraat en de Zwarte Ruiter aan de

Haagse en Delftse projecten zijn
genomineerd voor de Humanistische Prijs Haaglanden. Het
gaat om initiatieven van Importante, stichting Present, KinderResto VanHarte Den Haag en
Humanitas Delft. Het Humanistisch Verbond geeft deze prijs
elke twee jaar aan een organisatie die op een verfrissende manier invulling geeft aan het
thema ‘zelf denken, samen
leven’. De prijs wordt volgende
week donderdag uitgereikt in ’t
Syndicaat in de Nieuwe Molstraat 10. De winnaar krijgt een
geldbedrag van 1000 euro, dat is
bedoeld voor het initiatief.

Rondgang langs
dertien galeries
Hoogtij, de Haagse culturele rondgang, beleeft morgen zijn 31ste editie. Van
19.00 tot 23.00 uur zijn
dertien galeries en culturele instellingen gratis te
bezoeken. Vertrek- en informatiepunt is de Vrije
Academie aan de Paviljoensgracht. In de academie/Gemak zelf is de tentoonstelling ‘Operandi’ te
zien met werk dat meer
dan 65 kunstenaars ter
plekke maken. Verder doen
onder meer mee: Elders,
West, JCA DE KOK, Ruimtevaart en Stroom.

Forensisch onderzoekers zijn actief voor de HSD, ondermeer in de zaak-Vaatstra. Rechts: wethouder Henk Kool
overhandigt de sleutel aan directeur Rob de Wijk. FOTO’S
HILBERT KRAAN EN GUUS NIEUWENHUIS

tiecentrum veiligheid, de start van
het project Integrale Gebiedsbeveiliging en de oprichting van een
Cyber Security Academy. Laatstgenoemd opleidingsinstituut, waar
professionals, onderzoekers en studenten samenkomen, moet de georganiseerde internetcriminaliteit helpen terugdringen. Zoals diefstal van
identiteit, de verspreiding van kinderporno en fraude met creditcards.
,,Nu al merk ik dat dit project een
aanzuigend effect heeft op andere

Henk Kool

‘Sinds 9/11 is
iedereen in de
ban van
veiligheid’
bedrijven,’’ zegt Kool. ,,Niet alleen
nationaal, ook internationaal.’’
Zo op papier is het misschien nog
wat abstracte abacadabra, maar

Haagse Momfer de Mol volgens
Misset beste café van de regio
DEN HAAG • Café Momfer de Mol in

Projecten in
race voor prijs

DEN HAAG

Grote Markt. De Oude Mol daalde
van plek 39 naar 84, de Zwarte Ruiter (92) is nieuw op de lijst.
Delft is met twee ondernemingen
vertegenwoordigd in de top-100.
Bierhuis de Klomp aan de Binnenwatersloot - het oudste café van
Delft - klom van 85 naar 66, terwijl
nieuwkomer Doerak aan het Vrouw
Juttenland in de ogen van de vakjury goed genoeg was voor plek 88.
Doerak stond in oktober in een tussenstand met een achtste plaats nog
in de landelijk top tien.
Amsterdam bleek met zeven kroegen de hoﬂeverancier van de ranglijst. De uitreiking had dan ook
plaats in de hoofdstedelijke Beurs
van Berlage.

Kool en De Wijk
weten beter. Ze wijzen
op het opzienbarende
werk dat onder de paraplu van HSD vorige
week nog werd verricht door het Nederlands Forensisch Instituut, dat het sporenonderzoek deed op
basis waarvan Jasper
S. werd aangehouden als mogelijke
moordenaar van Marianne Vaatstra.
Tegenover deze microscopische
labaratoriumklus staat onder andere de bouw elders binnen het veiligheidscluster van containers voor
vrachtschepen die voor de kust van
Somalië door piraten worden belaagd. Vanuit de gedachte dat de bemanning in die container het schip
moet kunnen besturen zonder zich
met gevaar voor eigen leven aan dek
of op de brug te wagen.
Het geheel is meer dan de som
der delen. Die grootschalige benadering is het antwoord op criminele
kwesties die in de wereld van vandaag steeds vaker een grensover-

DEN HAAG

Woonvoorziening
nu officieel open
schrijdend karakter hebben. Denk
aan vliegtuigkapingen, aanslagen en
internetcriminaliteit.

PRIORITEIT
,,Sinds 9/11 is de hele wereld in de
ban van veiligheidsvraagstukken,’’
refereert Kool aan de terroristische
aanslagen uit 2001. ,,Alle problemen
die zich op dat terrein voordoen,
krijgen nu de hoogste prioriteit.
Daar spelen wij op in. In de bundeling van bedrijven die binnen de security delta samenwerken, gaan we
ons sterk maken voor innovatieve
oplossingen. Iedereen in de wereld
met een vraag over veiligheid, moet
straks hier zijn. In Den Haag.’’
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Woonvoorziening Loevesteinlaan voor volwassenen met een
licht verstandelijke beperking
gaat na een verbouwing die eind
2011 begon weer ofﬁcieel open.
Maandag om 15.00 uur kunnen
de locatie en een appartement
worden bezichtigd. In het huis
wonen veertien (jong) volwassenen. Zij hebben een eigen studio, maar begeleiding van Middin.

DEN HAAG

Vijf bedrijven in
race voor Gazelle
In Den Haag dingen vijf ondernemingen mee naar de Gouden
FD Gazelle. Deze vijf behoren
daarmee tot de snelst groeiende
ondernemingen van de regio.
Het feit dat ze genomineerd
zijn, wil zeggen dat deze bedrijven de afgelopen twee jaar minimaal 20 procent in omzet zijn
gegroeid. Het gaat om Star
Apple B.V., Loka Liften B.V., Zuiver Media B.V., @Valley B.V. en
Davo Autobedrijven B.V. De prijs
wordt vandaag uitgereikt.
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Spreekuur voor
gehandicapten
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Met de opening van het hoofdkantoor is het nu ofﬁcieel: Den Haag
biedt onderdak aan het grootste veiligheidscluster van heel Europa.
Aangestuurd vanuit een statige villa
aan de Sophialaan werken onder de
noemer The Hague Security Delta
(HSD) bedrijven en instellingen als
Europol, TNO en het Nationaal Forensisch Instituut nauw samen met
onderwijsorganisaties als TU Delft
en de Haagse Hogeschool.
,,Deze stad vormt vanaf nu het
kloppend hart van de internationale
veiligheidsindustrie,’’ zegt wethouder Henk Kool kort voordat hij met
gevoel voor symboliek de sleutel aan
directeur Rob de Wijk overhandigt.
De Wijk wijst erop hoe ‘razendsnel’ het allemaal is gegaan. ,,Een
half jaar geleden is het nog maar dat
ik tot directeur van Security Delta
werd benoemd. Inmiddels hebben
we al handelsmissies achter de rug
naar Canada, de VS en Turkije. De
voortvarendheid waarmee we hier
verschillende soorten veiligheidsvraagstukken bij elkaar brengen is
ongekend.’’
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Kort nieuws

HC

De Nederlandse Vereniging van
Blinden en Slechtzienden
(NVBS) houdt maandag 3 december van 16.00 tot 17.15 uur
een inloopspreekuur in het Bronovo ziekenhuis. Bij Bureau
Voorlichting kunnen mensen terecht met vragen over voorzieningen en hulpmiddelen.

