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Wervingsactie
in 10 vragen

1

Wat is de aanleiding voor de actie?
Het Han Stijkelplein in de Haagse/Scheveningse wijk Duttendel is toe aan een grondige opknapbeurt. In de loop
van de jaren zijn de winkeliers vertrokken en maakt het plein een verlaten en verkommerde indruk. Dit is de
bewoners al jaren een doorn in het oog; temeer omdat het plein is gelegen in een buurt, waar verzetshelden in
de straatnamen zijn vernoemd.

2

Hoe gaat het Han Stijkelplein eruit zien?
Doel is om het Han Stijkelplein weer groen en aantrekkelijk te maken, een ontmoetingsplaats voor jong en
oud. De wijk wil ook de nagedachtenis aan de helden van het verzet levend houden. Daarvoor wordt het beeld
‘Vogelvechter’ van de Haagse kunstenaar Frank Letterie verplaatst naar het midden van het plein. Twee grote
verhoogde groenbakken van 7 x 12 m zorgen voor zitplaatsen, samen met een Haagse sofa, die de kinderen van
de Vrije School het thema ‘vrijheid’ mee zullen geven. Er komen banken, bomen, een vlaggenmast, afvalbakken en
energiezuinige verlichting. Tegels en sierstenen zijn duurzaam opgenomen in het plan, dat u vindt op de website
www. handenineen.nl. De gemeente heeft het herinrichtingsplan, dat door de wijk zelf is ontwikkeld, goedgekeurd en met de Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug een convenant getekend.

3

Waarom een fondsenwerfactie ?
De gemeente heeft aangegeven onvoldoende middelen te hebben om het plan volledig te financieren. Daarom
heeft de wijkvereniging Duttendel & Wittebrug het initiatief genomen voor een fondsenwerfactie. Deze actie
richt zich op bewoners van de wijk, bedrijven, charitatieve instellingen en op allen, die de nagedachtenis aan het
verzet in ere willen houden. Hiermee heeft het project het karakter van een publiek-private samenwerking. Op de
website www.handenineen.nl kunt u lezen wie daarvoor verantwoordelijk zijn.

4

Om welk bedrag gaat het?
De totale investering voor de herinrichting van het plein is € 168.000. Het streefbedrag voor de bijdrage van de
wijkvereniging is € 84.000. Hiervan is inmiddels ruim € 30.000 toegezegd vanuit de wijkbewoners. De actie richt
zich dus op het bijeenbrengen van een bedrag van € 54.000. De bedragen zijn gebaseerd op normen die voor
de gemeente gelden bij aanbesteding. Het project is zorgvuldig doorgerekend en getoetst aan marktconforme
tarieven.

5 Wanneer wordt het plan uitgevoerd?
In het convenant met de gemeente is uitvoering gegarandeerd zodra de wijkvereniging het overeengekomen
bedrag kan toezeggen. Het doel is om in de tweede helft van 2012 uitvoering te geven aan de werkzaamheden.
Op 4 mei 2012 vindt een bijeenkomst op het Han Stijkelplein plaats ter nagedachtenis aan de helden van het
verzet. Het is de bedoeling dat herdenken en vieren in alle komende meimaanden centraal kan staan.
6 Wat kan u als donateur aanspreken?
U voelt zich aangesproken door de actie:
• door het plan zelf: een groen en aantrekkelijk plein in uw eigen wijk, gerealiseerd voor en door wijkbewoners

• door het herdenkingskarakter aan de helden van het verzet; om niet te vergeten en
om de namen van hen die naamgevers van de straten rondom het plein zijn, in ere te houden
• door het fiscale voordeel dat u kunt genieten indien u doneert;
zie hierover meer op de website www.handenineen.nl
• door de voordelen die u in de actiebonnen van de sponsors worden geboden;
zie hiervoor de bijlage en de website www.handenineen.nl.

7

Hoe weet u zeker dat uw bijdrage aan het plan ten goede komt?
Zodra de wijkvereniging erin slaagt het benodigde bedrag bijeen te brengen, zal de gemeente het plan uitvoeren.
Daartoe heeft de gemeente zich verplicht in een schriftelijk convenant met de stichting en de wijkvereniging.
De helft van het bijeengebrachte bedrag wordt bij aanvang van de uitvoering van het plan beschikbaar gesteld.
De andere helft wordt betaald bij oplevering van het nieuwe plein conform het herinrichtingsplan.

8

Hoe kunt u uw bijdrage zeker stellen?
Dit kan op drie manieren:
• U kunt uw donatie doen op rekening van de Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug
(rek.nr. 8367354 o.v.v. ‘handen ineen’). Als het plan onverhoopt geen doorgang vindt doordat
de limiet niet wordt gehaald, dan zal uw bijdrage worden teruggestort.
• U kunt uw bijdrage schriftelijk toezeggen d.m.v. een email aan secretaris@duttendelwittebrug.nl.
De Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug zal uw toezegging opvragen zodra uitzicht bestaat op
realisatie van het streefbedrag.
• U kunt een bijdrage doen in de vorm van sponsoring van één van de 47 objecten
zie de website www.handenineen.nl.

9

Hoe blijft u op de hoogte van het verloop van de actie?
De website van de wijkvereniging (www.duttendelwittebrug.nl) heeft vanaf 14 maart 2012 een satelliet
www.handenineen.nl.

10 Wat kunt u op de website www.handenineen.nl vinden?
Alle informatie over achtergronden, het herinrichtingsplan en de wervingsactie
‘handen ineen voor het Han Stijkelplein’, w.o.:
• Beschrijving en geschiedenis van de naamgever van het plein
• Projectplan en impressies van herinrichtingsplan Han Stijkelplein
• Alle betrokkenen, organisaties en personen achter de actie
• Actiebonnen met aanbiedingen van de sponsors
• Fiscale voordelen, uitleg en rekenvoorbeelden
• Convenant met de gemeente Den Haag
• Update van het verloop van de actie
• Contactgegevens van de wijkvereniging en de Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug

