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Voorwoord 

 
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van het Wijkberaad Bezuidenhout over het jaar 2015. 
Het Wijkberaad heeft zich de laatste jaren meer en meer gericht op het actief faciliteren van 
door wijkbewoners georganiseerde activiteiten. Het grootste deel van dit jaarverslag wordt 
dan ook ingenomen door de werkgroepen, die onder de vlag van het Wijkberaad werkzaam 
zijn. 
Ook dit jaar is de groep vrijwilligers gegroeid, zijn er weer nieuwe werkgroepen ontstaan en 
zijn er weer meer activiteiten georganiseerd van, voor en door wijkbewoners! Daarom een 
speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers in de wijk, mede door hun niet aflatende inzet, 
energie en enthousiasme is Bezuidenhout een wijk om prettig in te wonen, een wijk om trots 
op te zijn! 
Onmisbaar was ook de secretariële ondersteuning door Anne-Marieke Beerthuyzen. 
 
Wilt u, geïnspireerd wellicht door dit jaarverslag, ook vrijwilliger worden? Bijvoorbeeld om te 
helpen bij de online kanalen? Aarzel niet en neem contact met ons op. 
 
Jeroen ter Meulen, secretaris 
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Wijkberaad Bezuidenhout 

 
De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout, kortweg het Wijkberaad, stelt zich ten doel de 
verbetering van het woon- en leefmilieu te stimuleren en de belangenbehartiging van 
bewoners of groepen van bewoners te bevorderen door zelfwerkzaamheid van de 
bewoners. 
 
In 2015 heeft het Wijkberaad aan deze doelstelling ruime uitvoering gegeven door 
bewonersgroepen te ondersteunen bij contacten naar de gemeente en andere instanties en 
het financieel ondersteunen van activiteiten als straatfeesten. Verder heeft het Wijkberaad 
hand en spandiensten verricht bij onder andere alsook het organiseren van een wijkfestival, 
een culturele wijkbewonersdag en de jaarlijkse informatieve bewonersvergadering. De 
nieuwjaarsreceptie bleek ook dit jaar weer  een goede gelegenheid om wijkbewoners en 
medewerkers  van ons stadsdeelkantoor, waaronder de stadsdeeldirecteur, te ontmoeten. 
 
Op dinsdag 3 maart 2015 was het Wijkberaad, zoals gebruikelijk, aanwezig bij de herdenking 
van het bombardement van 3 maart 1945 op Bezuidenhout. Het bestuur heeft namens de 
bewoners van Bezuidenhout een krans gelegd bij het Juliana van Stolbergmonument aan de 
Koningin Marialaan. 
 
Het Wijkberaad onderhoudt op vele vlakken contact met de gemeente en aanverwante 
instellingen. De voorzitter van het bestuur maakt deel uit van het voorzittersoverleg Haagse 
Hout, waar de voorzitters van de verschillende wijkverenigingen van het stadsdeel 
aanschuiven bij onze stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard. Ook met stadsdeelwethouder 
Ingrid van Engelshoven en andere wethouders is er regelmatig overleg. 
Onderwerpen van gesprek zijn : 
Fijnstof, Rioolvervanging, herinrichting Station Laan van Noi, parkeerproblematiek, 
bestemmingsplan, statushouders, Orac’s, openbare verlichting, bouwplannen in de wijk, en 
andere infrastructuur en politieke onderwerpen.  
 

Bestuur 

Per 31 december 2015 bestond het bestuur van het Wijkberaad uit de volgende personen: 
- Jacob Snijders (voorzitter) 
- Aad Tulling (penningmeester) 
- Jeroen ter Meulen (secretaris) 
 
Gedurende het jaar 2015 hebben er geen bestuurs- of functiewisselingen plaatsgevonden.  
 
In 2015 heeft het bestuur tien keer vergaderd in het Wijk- en Dienstencentrum. Op 11 mei 
2015 heeft in het Wijk- en Dienstencentrum de goed bezochte, jaarlijkse 
bewonersvergadering plaatsgevonden.  
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Schaatsbaan 

Het Wijkberaad heeft in 2014 een schaatsbaan aangeschaft. Deze schaatsbaan gaat jaarlijks 
gebruikt worden op het pop-up park en het Spaarwaterveld om de kinderen uit de wijk ook 
in de wintermaanden een plek te geven om te spelen en te sporten. Op pagina 18 vindt u 
een verslag van de schaatsbaan. 
 
Trees 

Ook in het afgelopen jaar is door de voorzitter van het Wijkberaad actief en zeer intensief 
contact onderhouden met de winkeliersvereniging van de Theresiastraat. Het doel ervan is 
om winkeliers en bewoners meer bij elkaar te betrekken. Beiden maken een belangrijk deel 
van de wijk uit. Het door de verenigde winkeliers eerder ingezette BIZ-plan (BIZ= Bedrijven 
Investerings Zone werpt duidelijk zijn vruchten af. De Theresiastraat en het Wijkberaad 
stemmen evenementen op elkaar af en ook adverteren telkens meer winkeliers in het 
Bezuidenhout Nieuws. Inmiddels wordt de Theresiastraat algemeen als een van de beste 
winkelstraten van Den Haag beschouwd. 
 
Op 22 augustus is in samenwerking met de ondernemers in de Theresiastraat het Trees Art 
& Jazz, de 1e Haagse Hedendaagse Kunstmarkt gehouden. Een cultureel evenement waarbij 
verschillende kunstenaars uit de regio bijeen kwamen om hun kunsten tentoon te stellen en 
diverse jazz artiesten de sfeer bepaalden. 
 
Enkele winkeliers waren ook aanwezig tijdens de zeer druk bezochte Vrijmarkt op het 
Spaarwaterveld tijdens Koningsdag. Een kleine 5000 mensen hebben dit evenement 
bezocht. De organisatie van dit evenement is ondergebracht in de werkgroep Vrijmarkt. 
 
Project Pleinen van Bezuidenhout 

In 2015 heeft de nieuw opgerichte werkgroep Pleinen met hulp van het Wijkberaad een 
samenwerking met de gemeente en haar ingenieursbureau opgezet om zorg te dragen voor 
een mooie en (door de inwoners van Bezuidenhout-Oost) gedragen invulling van de 22 
pleinen in de wijk. Hiermee heeft de werkgroep aangesloten op de activiteiten van de 
gemeente  en de bewoners rondom de herinrichting van de straten en de vervanging van het 
riool in de wijk. In samenwerking met de gemeente zijn in totaal drie druk bezochte 
workshops georganiseerd waarin ongeveer 100 buurtbewoners de basis hebben gelegd voor 
de wijkbrede enquête in 2016. Daarnaast heeft de werkgroep  de nadruk gelegd op het 
activeren van buurtbewoners middels artikelen / advertenties in het Bezuidenhout Nieuws, 
diverse flyer- en poster acties en het opzetten van een website speciaal voor de pleinen in 
Bezuidenhout Oost. Voor meer informatie zie www.bezuidenhout.nl. 
 
Budgetmonitoring 

In 2015 heeft de nieuw opgerichte werkgroep Budgetmonitoring meegedaan aan een pilot 
van de gemeente. Deze pilot heeft als doel te onderzoeken hoe het mogelijk is meer inzicht 
en eventueel bevoegdheden over een wijkbudget bij de bewoners van de wijk te leggen. 
Resultaten van deze pilot zijn binnenkort terug te vinden om de website van Bezuidenhout 
(www.bezuidenhout.nl) 
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Spaarwaterveld 

Het Spaarwaterveld is door het Stadsdeel  in beheer teruggenomen van de afdeling Sport 
van de gemeente en in overleg met het Wijkberaad wordt het totale veld heringericht. De 
eerste fase van deze herinrichting is eind 2014 afgerond met de verbetering van het 
sportveld, de speelplek (het kasteel) en het wandelpad met bankjes. Het flink toegenomen 
gebruik van het veld is een teken dat het door veel bewoners gewaardeerd wordt.  
Het ontwerp voor een nieuw te bouwen  Paviljoen in opdracht van het wijkberaad, ter 
vervanging van het Haagse Hopje is in 2015 afgerond en de aannemer zal medio 2016 het 
paviljoen opleveren. De overige werkzaamheden op het Spaarwaterveld voor de 
herinrichting zullen in 2016 afgerond zijn. 
 
Verder waren er op diverse niveaus contacten met de Stichting VÓÓR, Fonds 1818, Het 
Haagse Hopje, de Christus Triumfatorkerk en Church of our Saviour. Daarnaast waren er nog 
vele andere contacten met bewoners, ondernemers en instanties.  
 
Facebook 
De Facebook pagina van de wijk (www.facebook.com/bezuidenhout.nl) is in 2015 gegroeid   
naar 548 volgers.  
 
Bewonersparticipatie 

 
In de wijk Bezuidenhout (-Midden en -Oost) waren in 2015 16 werkgroepen (4 nieuwe) 
actief. Deze werkgroepen bestaan uit bijna 100 vaste vrijwilligers Deze vaste vrijwilligerszijn 
de trekkers van de werkgroepen en vergaderen periodiek. 
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Naast de vaste vrijwilligers zijn binnen de werkgroepen verschillende flexibel inzetbare 
vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die niet in de werkgroep zitten, maar voor de uitvoering van 
de plannen van de werkgroep hun tijd beschikbaar stellen. Hierbij kan gedacht worden aan 
het toezicht houden bij de schaatsbaan of het opbouwen van een activiteit. 
 

 
 
Het resultaat van de inzet van al deze vrijwilligers, zowel de vaste als de variabele krachten, 
vertaalt zich in het aantal gebruikers van alle initiatieven. Hierbij kan gedacht worden aan 
bezoekers van de website of schaatsende kinderen op de schaatsbaan. (in de grafiek is het 
resultaat van de website anders weergegeven)  
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Werkgroepen Bezuidenhout uitgelicht 
 

Hier vindt u de verslagen van een aantal werkgroepen uit Bezuidenhout. 
 

Website Bezuidenhout 

 

Concept/Doel De bewoners van Bezuidenhout betrekken bij elkaar en de wijk. Dat 
doen we door vooral informatie te verstrekken over wat er zoal gebeurt 
en is gebeurd. 
 

Periode Het gehele jaar 2015. 
 

Activiteit(en) Wij zetten nieuws op de site en durven te beweren dat wij dat goed 
doen. Activiteiten in en rondom de wijk worden zoveel en zo tijdig 
mogelijk gepubliceerd.  
Verder bieden wij steeds meer faciliteiten aan, zoals een actueel inzicht 
in de te koop en te huur staande huizen, de vergunningen die worden 
aangevraagd en verleend, informatie over de riolering in Bezuidenhout 
Oost, statushouders/asielzoekers, welke faciliteiten er in de wijk zijn, de 
bewonersorganisaties, het bombardement van 3 maart 1945, en nog 
heel veel meer. 
 

Resultaat Op 12 oktober 2015 is de website volledig vernieuwd (zowel qua 
uiterlijk als “onder de motorkap”) van start gegaan. Een beter moment 
was wellicht niet mogelijk want de volgende dag kwamen er maar liefst 
1600 bezoekers in verband met de aankondiging dat er asielzoekers in 
het voormalige ministerie van SZW zouden komen.  Normaal zijn dat er 
ruim 250. 
De site bestaat nu uit verschillende zelfstandige onderdelen, te weten 
pleinen (pleinenbzh.nl), duurzaamheid (duurzaambezuidenhout.nl), 
Beabeach.nl en 3 maart ’45. Deze hebben elk hun eigen beheerders. 
 

Aantal actieve 

bewoners 

 5  
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Bezuidenhout Nieuws 

 

Concept/Doel De bewoners van Bezuidenhout zo goed mogelijk en op een 
onafhankelijke wijze informeren over actuele ontwikkelingen in hun 
directe leefomgeving. 
 
Een bijdrage leveren aan het bevorderen dan wel verbeteren van de 
kwaliteit van het woon- en leefklimaat in de wijk. 
 
De bewoners van Bezuidenhout het gevoel geven dat ze in een wijk 
wonen waar ze trots op mogen zijn. 
 
Bewoners stimuleren daar zelf ook een actieve bijdrage aan te leveren. 

Periode Het gehele jaar 2015. 

Activiteit(en) Er zijn in 2015 in totaal 5 edities van de krant verspreid. Elke editie telde 
28 pagina’s. 

Resultaat De krant wordt zeer goed ontvangen en gelezen in de wijk. De reacties 
bevestigen dat de krant voldoet aan haar doelstellingen. Ook 
ondernemers in Bezuidenhout en zelfs buiten de wijk zien de krant 
steeds meer als een belangrijk medium om (potentiële) klanten te 
bereiken. In budgettaire zin staat de krant op eigen benen.  

Aantal actieve 

bewoners 

Aan de krant werkten in 2015 17 vaste vrijwilligers mee. Daarnaast 
vulden 8 bewoners een eigen rubriek. 

 
 
  



 

Jaarverslag wijkberaad bezuidenhout 9 5 maart 2015 

Werkgroep Bezuidenhout-Oost 

 

Concept/Doel A. Straatteams vormen fase twee 

B. vervanging straatverlichting met nostalgische lantaarnpalen 

C. schouwen verkeersborden 

D. vermindering hondenpoep 

E. Werving nieuwe vrijwilligers 

Periode Het gehele jaar 2015 

Activiteit(en) A. Er worden t.z.t  een straatteams opgezet naar het voorbeeld van 

fase een, die de wensen per straat bij de gemeente kenbaar 

maken in het kader van vernieuwing riool, herinrichting ed. 

Bezuidenhout Oost 

B. Met stadsdeel kantoor medewerkers is schouw uitgevoerd. 

C. D.m.v. schouw aantal en soort verkeersborden inventariseren 

D. Er is in een gedeelte van Bezuidenhout Oost geschouwd met 

handhavingsteam en ambtenaren stadsdeelkantoor 

E. Op verschillende bijeenkomsten mogelijke kandidaten 

aanspreken en uitnodigen voor kennismaking 

Resultaat A. Er zijn voorbereidingen getroffen om in de straten van fase  twee 

bewoners te werven straatteams te vormen. De bijeenkomsten 

zullen naar verwachting in 2016 plaatsvinden 

B. Stadsdeel is overtuigd dat de kwaliteit van verlichting verbetering 

behoeft, echter nog geen daadwerkelijke actie, daar dit wordt 

meegenomen in het grote herinrichtingsplan. Er worden echter 

geen nostalgische lantaarnpalen geplaatst  

C. Er heeft een schouw plaatsgevonden om te inventariseren 

hoeveel en wat voor verkeersborden in Oost staat en in hoeverre 

deze doelmatig zijn verkeerstechnisch 

Het verslag hiervan is gereed. Conclusies worden meegenomen in 

de herinrichting in 2016 

D. De schouw wordt beschouwd als nulmeting.  In 2016 zal er 

opnieuw geschouwd worden 

E. De werkgroep heeft afscheid genomen van een werkgroeplid. 

Aantal actieve 

bewoners 

12 
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Werkgroep Bezuidenhout-Midden 

 

Concept/Doel Streven naar de verbetering van de leefbaarheid en de luchtkwaliteit in 
Bezuidenhout.  

Periode Het gehele jaar 2015 
 

Activiteit(en) De werkgroep sprak twee maal in op vergaderingen van de commissie 
Leefomgeving van de Gemeenteraad. 
Op 11 maart  werd deelgenomen aan de Ronde Tafelconferentie 
Luchtkwaliteit en Gezondheid, georganiseerd door de gemeente. 
In april publiceerde de werkgroep ‘Geen schonere lucht in 
Bezuidenhout?’ in Bezuidenhout-nieuws. 
In november werd met een mobiele fijnstofmeter, beschikbaar gesteld 
door Milieudefensie, het fijnstof in de lucht van Bezuidenhout en 
omgeving gemeten. 

Resultaat De werkgroep heeft  in de  gemeenteraad het aanbrengen van een 
fijnstofreductiesysteem in de Utrechtsebaan bepleit. Vergeefs. Dit 
fijnstofreductiesysteem werd  (in de wandelgangen)  afgedaan als  ‘dat 
BAM-ding’ , naar de ontwerper van het systeem, BAM. 
Tijdens de vergadering van de commissie Leefomgeving van de 
gemeenteraad op 10 december had de insprekende werkgroep een 
aardig nieuwtje voor de gemeenteraad: het ‘BAM-ding’, inmiddels 
fijnstofmagneet genaamd, zal worden gemonteerd in de 
Rotterdamsebaan, die wordt aangelegd door BAM. 
De fijnstofmeting in november (uiteraard een weinig representatieve 
meting, want gedaan tijdens twee vrij stormachtige herfstweken) 
bevestigde wat  eigenlijk al bekend is: bij regen en wind kwam er weinig 
fijnstof in de lucht voor; bij zonneschijn en windstilte veel fijnstof. 
Wat wij ‘lekker weertje’ noemen is dus  in feite slecht weer. 
 

Aantal actieve 

bewoners 

4  
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Bewonerscommissie Boze Emma 

 

Concept/Doel Behartiging van woonbelangen in een ruim gebied rond het Emmapark. 
Conservering en verbetering van het woon- en leefmilieu in de buurt zijn 
de hoofddoelen. 
 

Periode Het gehele jaar 2015. 
 

Activiteit(en) Het in de gaten houden van de (grote en kleine) kantoorprojecten rond 
Emmapark, de openbare ruimte, groenvoorzieningen, kapvergunningen 
met herplantverplichting en parkeerdruk. 
 
Vertegenwoordiging in gebruikersgroep Haagse Bos, 
Beatrixkwartieroverleg en de diverse bijeenkomsten over 
bouwprojecten. 
 
Vinger aan de pols bij bouwprojecten als Zandvlietcollege nieuwbouw 
en mogelijke nieuwbouw op andere locaties. 
 
Contacten onderhouden met ambtenaren van het Stadsdeelkantoor 
Haagse Hout en hoogheemraadschap Delfland. 
 
Intensieve actie en bemoeienissen met diverse instanties vanwege 
toenemende grondwateroverlast in Bezuidenhout, w.o. een 
bewonersenquête. 
 

Resultaat Succesvolle invloed op de leefbaarheid van het gebied rondom het 
Emmapark. 
 

Aantal actieve 

bewoners 

15 
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Werkgroep Sophiepark 

 

Concept/Doel Sport- en spelactiviteiten voor de jeugd in Bezuidenhout-Midden om 
hen in beweging te brengen, samen te laten spelen en elkaar te leren 
kennen. Hierbij ook extra aandacht voor: 

• de oudere jeugd (11 – 13 jaar), door deze te betrekken bij de aan te 

bieden activiteiten. 

• Expat-gemeenschap (jeugd) in Bezuidenhout-Midden 

De bewoners van Bezuidenhout-Midden met elkaar in contact brengen 
en het ‘buurtgevoel’  versterken.  
 

Periode 20 juni 2015 Jeugdvoetbaltoernooi (Bezuidenhoutse 
Kampioenschappen) 
5 september 2015 Sophiepark feest 

Activiteit(en) Jeugdvoetbaltoernooi (De Bezuidenhoutse Kampioenschappen) met 147 
deelnemende kinderen Extra aandacht dit jaar was om alle gebruikers, 
ook de buitenlande kinderen van de Haagse School Vereniging (HSV). 
Vanuit de HSV waren er drie voetbalteams (20 kinderen) ingeschreven. 
 
Sophieparkfeest met spelactiviteiten voor de jeugd in de vorm van een 
Zeskamp (4 -9 jaar) en X-treme games (10-12 jaar) in de middag met 120 
(90 zeskamp, 30 X-treme games) deelnemende kinderen. ’s Avonds een 
uitgebreide barbecue met muziek voor de buurtbewoners in de avond 
met ruim 100 deelnemers. 
 

Resultaat Wederom twee zeer geslaagde activiteiten door de enorme 
betrokkenheid van vele vrijwilligers, vele lokale sponsors, nog betere 
organisatie van de verschillende onderdelen. Het aantal deelnemers aan 
het voetbaltoernooi was boven verwachting. Vooral de toenemende 
aandacht vanuit de expat-gemeenschap is leuk. 
 
Bij de deelnemers van aan het parkfeest zien we een verschuiving 
optreden naar de wat oudere jeugd. Om die te blijven binden is het plan 
om daar in 2016 extra aandacht aan te besteden. Het aantal deelnemers 
aan de zeskamp en de barbecue lag (iets) lager dan vorige jaar. Mogelijk 
was het mindere (verwachte) weer daar de oorzaak van.   

Aantal actieve 

bewoners 

In de voorbereiding: ongeveer 10 buurtbewoners. Tijdens de activiteiten 
is een veelvoud van dit aantal op verschillende manieren actief. Het gaat 
dan om begeleiden van de wedstrijden, teams, spelletjes, verzorgen van 
de bbq, op- en afbouw etc. Naar schatting zijn op beide dagen in totaal 
ongeveer 40 mensen actief. Ook bij de vrijwilligers zien meer 
betrokkenheid vanuit de expat-gemeenschap. 
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Uitgaansgroep Haagse Hout 

 

Concept/Doel Bestrijden en voorkomen van vereenzaming onder een groep van ca. 
130 deelnemende senioren van de Haagse Hout door het aanbieden van 
gezamenlijke activiteiten. 
 

Periode 1 januari t/m 31 december 2015 
 

Activiteit(en) 8 aangepaste busdagtochten binnen Nederland 
7 zondagsdiners in Zorgcentrum Bezuidenhout 
5 zondagsdiners en een kerstdiner in Buurtcentrum Bezuidenhout 
Een BBQ,  een snertmiddag, een saladebuffet, een Limburgse koffietafel  
8 bezoeken aan musea of exposities 
6 themamiddagen in BC Bezuidenhout  (soms met lunch)  
4 lezingen in BC Bezuidenhout 
4 muziekuitvoeringen in BC Bezuidenhout (één met lunch). 
 

Resultaat Succesvol gezien het gemiddeld aantal deelnemers van 32 personen 
per aangeboden activiteit 
 

Actieve 

vrijwilligers 

 

7 
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Schenkstrook 

 

Door drukke bezigheden ontbreekt nog het verslag van de Werkgroep Schenkstrook, indien 
mogelijk volgt dat later. 
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Werkgroep Schaatsbaan 

 

Concept/Doel Kinderen in de wintermaanden buiten krijgen en laten bewegen. 
Tegelijkertijd een sociale ontmoetingsplek creëren voor ouders en 
begeleiders. 

Periode December 2015 en Januari 2016 

Activiteit(en) Schaatsbaan op 2 locaties in Bezuidenhout. 

Beatrixlaan en Spaarwaterveld. 

Resultaat We hebben ongeveer 2426 kinderen op de schaatsbaan actief gekregen. 
Tevens hebben de lagere scholen van de wijk gebruik gemaakt van de 
schaatsbaan.  

Aantal actieve 

bewoners 
Organiserende werkgroep : 7 

50 actieve vrijwilligers voor opbouw/afbouw en begeleiding 
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Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout 
 

Concept/Doel De wijk Bezuidenhout tot de meest duurzame wijk van Den Haag 
maken. Deze doelstelling draagt bij aan het streven van de gemeente 
Den Haag om in het jaar 2040 klimaatneutraal te zijn. 

Periode Het gehele jaar 2015. 

Activiteit(en) Voortdurende projecten: 
 
Ondersteunen bewoners in Bezuidenhout rondom vragen 
verduurzamen 
 
Vloerisolatie en dakisolatie/ dakrenovatie en/of plaatsen van 
zonnepanelen door een of groep wijkbewoners ondersteunen 
 
Andere activiteiten: beplanting van boomspiegels/ meer bomen in 
Bezuidenhout 
 
Verkenning samenwerking met andere werkgroepen in ons Stadsdeel 
rondom Duurzaam 
 

Resultaat Bewustwording van wijkbewoners door voorlichting en 
informatieavonden.; goede website www.duurzaambezoudenhout.nl  
 

Aantal actieve 

bewoners 

Zes (in de werkgroep) 

 
 

leefbaar en duurzaam Bezuidenhout 

Duurzaam Bezuidenhout is een werkgroep binnen het Wijkberaad Bezuidenhout. De groep 
bestaat uit enthousiaste professionals die zich vanuit hun specialisme vrijwillig inzetten om 
van Bezuidenhout de meest duurzame wijk van Den Haag te maken. Daarbij richten we ons 
op de bewoners van de wijk Bezuidenhout.   
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Werkgroep Parels van Bezuidenhout 

 

Concept/Doel Het bevorderen van de sociale cohesie en de binding van bewoners met 
hun wijk. Bewoners kunnen d.m.v. het project Parels van Bezuidenhout 
kennis maken met andere buurtbewoners, die hun talenten, passies en 
verzamelingen demonstreren. Zo ontstaan verrassende ontmoetingen. 
 

Periode 6 juni 2015 

Activiteit(en) Parels van Bezuidenhout 

Resultaat 2000 bezoeken 

Aantal actieve 

bewoners 

Organiserende werkgroep : 7 
37 deelnemende parels en 5 locaties. 
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Werkgroep Verkeer 

 

Concept/Doel Algemeen, de werkgroep verkeer is in 2015 gestart met de afhandeling 
van de fietssterroute die over de Juliana van Stolbergaan en de 
IJsclubweg komt te liggen. Helaas een project waar de snelheid niet 
vanaf straalt. Misschien mede omdat ook hier aan het riool gewerkt 
moet worden. Ook werd voor aanvang van Fase 1 van het riool het 
aantal verkeersborden bekeken en waar mogelijk wordt dit bij de 
uitvoering van Fase 1 aangepast.  

Periode 2015 

Activiteit(en)  

Resultaat  

Aantal actieve 

bewoners 

3 

 

 


