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In deze Newsroom Update:
› Demonstranten laten van zich horen bij Generation Discover Festival
› Drukbezochte inloopbijeenkomst moskee Thomaskerk verloopt rustig
› En verder...

Demonstranten laten van zich horen bij Generation Discover
Festival
Denhaagfm.nl bericht over de start van het Generation Discovery Festival dat
Shell organiseert op het Malieveld. Bij het Malieveld laten demonstranten van
zich horen. Ook op social media delen diverse actiegroepen berichten, onder
andere met de hashtag #therealshell. Ze vinden het niet goed dat Shell zich met
het evenement richt op kinderen. Een deel van de kritiek richt zich ook op de
gemeente Den Haag:
•

•

Klimaatactivist Egbert Born (@EgbertBorn, 293 volgers) tweet over de
hulp die Shell zou hebben gekregen van de gemeente Den Haag om
subsidie aan te vragen (6 retweets, 4 likes). Liset Meddens
(@LisetMeddens, actiegroep Fossiel Vrij, 2.315 volgers) vraagt zich in
reactie hierop af waarom de gemeente Shell zo graag wil helpen (1
retweet, 1 like).
Egbert Born (@EgbertBorn, 293 volgers) tweet daarnaast over de
arrestatie van een vrouw bij het Malieveld en zegt: "...Is
@GemeenteDenHaag in paniek? Ken je WOM Pauline!" (9 retweets, 11
likes).
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•

Ook laat actiegroep Shell Cares (@Shel_Den_Haag, 286 volgers) op
Twitter van zich horen: "Wethouder @Sbruines bij opening
#kindermarketing festival #GenerationDiscover @GemeenteDenHaag
zegt: klimaatverandering geen probleem." (8 retweets, 6 likes).
Gedurende de dag deelt de actiegroep meerdere berichten op Twitter.

Drukbezochte inloopbijeenkomst moskee Thomaskerk
verloopt rustig
Omroepwest.nl meldt dat ongeveer 100 belangstellenden naar de
inloopbijeenkomst van de moskee in de Thomaskerk zijn gekomen (zie Update
#535). AD.nl en Denhaagfm.nl doen verslag van de demonstratie van de
nationalistische actiegroep Voorpost. Er namen slechts zeven demonstranten
deel aan het protest tegen de moskee.
Eerder blikten Powned.tv, Ad.nl en Omroepwest.nl vooruit naar de demonstratie.

En verder...
•

blikken diverse media (Nos.nl, Nu.nl, Ad.nl en Omroepwest.nl) vooruit
naar de demonstratie van basisschoolleraren. In het Zuiderpark worden
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•

•

•

•

vandaag ongeveer 30.000 leraren verwacht. Omroepwest.nl en Ad.nl
besteden ook aandacht aan de verwachte verkeersdrukte en het slechte
weer.
bericht Voorburgsdagblad.nl over de windmolen langs de A4 waarvan de
vergunning die nog niet voldoet (zie Update #535). In het artikel laat
Groep de Mos weten dat ze vinden dat de windmolen weg moet. Iemand
(@bonzorino, 179 volgers) tweet: "Windmolen zonder vergunning?
#Hoekandatnou @JorisWijsmuller @Sbruines @GemeenteDenHaag".
luidt de HTM volgens Ad.nl de noodklok over de tramsporen op de
Scheveningseweg. Als er niets gedaan wordt, kan het spoor volgens hen
vanaf september 2018 niet meer gebruikt worden. Actiegroep 'Volg Zwijn'
(@volgzwijn, 4.885 volgers) tweet: "Laat staan die bomen aan de
#Scheveningseweg @GemeenteDenHaag @GemeenteraadDH
#raad070 @Ct_teunissen" (2 retweets).
meldt Descheveninger.nl dat de organisatie achter vreugdevuur in
Duindorp verder gaat als een stichting om zo onder andere
'professionaliteit uit te stralen'. De organisatie deelt dit op Facebook (57
likes, 1 share, 2 reacties).
deelt WOW Den Haag op Facebook een artikel van het Australische
reisblog Theintrepidguide.com over de leukste dingen om te doen in Den
Haag (6 likes).

Wil je meer nieuws? Bekijk dan de Nieuwsmonitor.
De Nieuwsmonitor is een online nieuwsportaal met het relevante nieuws over
Den Haag, de gemeente en het bestuur. Medewerkers kunnen de Nieuwsmonitor
bekijken op elk tijdstip van de dag en op elk apparaat (pc, smartphone, tablet). Er
wordt daarom geen mailing meer verzonden met een nieuwsoverzicht. De
Nieuwsmonitor laadt automatisch onbetaalde nieuwscontent in. Je kunt zelf
zoekwoorden intikken of filters aan zetten.

De Update is een dagelijkse analyse van de belangrijkste ontwikkelingen op
online en social media: wat speelt er in de stad en wat is de ‘buzz’ op social
media? De Newsroom Update is beschikbaar voor alle medewerkers van de
gemeente Den Haag. Wil je meer weten over hoe de analisten de Update
maken? Bekijk dan onze Sway.
Heb je vragen, opmerkingen of tips voor de Newsroom Update? Stuur ze naar
newsroom@denhaag.nl. Zoekprofiel: (gemeente) Den Haag en College B&W.
Bronnen: Online & Social Media (Twitter, Facebook, nieuwssites, blogs, fora)
Tool: Social Studio
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