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viering 

oud en nieuw!
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De buurt - 

supermarkt. 

Stadsd eelkant. 

Politiebureau. 

archief wijkr.

foto's Fred Hendriks

vuur. Dit kwam mede tot 

stand door de perfekte 

organisatie van Tom en 

zijn helpers.De hele dag 

zijn pallets aangevoerd 

met een grote vrachtwa

gen. Doordat de zand

plaat eerst verkeerd ge

legd was, TE dicht bij 

de rand van de brug over 

de Utrechtsebaan, moest 

de stapel voor een twee

de keer opgebouwd worden 

Dit gebeurde op een 

nieuw gestortte zand

plaat. ondanks dit pro

bleem is een mooie sta

pel gemaakt en om pre

cies 12 uur is de stapel 

door de brandploeg aan

gestoken .

vervolg pagina 2

Dit jaar was het voor 

het eerst dat in onze 

wijk een georganiseerd 

oud en nieuw werd ge

vierd. Spontaan hebben 

zich 11 jongeren uit de 

wijk aangemeld om zich 

daarvoor in te zetten. 

Begeleid door de wijk

raad en de hulpverle

ners, zoals politie, 

opbouwwerker en wijk- 

kontaktambtenaar, is 

het een geslaagd feest 

geworden. Natuurlijk 

hebben we van de 

Gemeente een financi

ële bijdrage ontvangen, 

anders was het niet mo

gelijk geweest._

Eerst hadden we om 12 

uur een prachtig vreugde
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DE BUURT 

SUPERMARKT.

Centraal in de wijk is 

de UEGE-versmarkt ge

vestigd. Om iets meer te 

weten over de winkel heb 

ik gesproken met Hans 

van Leeuwen. Samen met 

zijn ouders is hij eige

naar van de winkel.

In juni 1902 is de zaak 

geopend. Totaal werken 

6 mensen in de winkel, 

□ nder andere is er een 

kassiére, staat Kees 

achter de groenten en 

iemand achter het brood 

en vleeswaren.
Het assortiment dat ze 

verkopen is vrij uitge

breid. Ze verkopen de 

eerste levensmiddelen, 

zoals brood, melk, grpen 

te en. verpakt vlees tot 

kosmetica. Zelfs bloemen 

zijn er te koop. •

Apart kopen ze de melk 

en brood in. Maar de 

meeste artikelen betrek

ken ze via een grossier. 

De winkel heeft een 

buurt-verzorgende func

tie. Hiermee wordt be

doeld dat het assorti

ment wat ze verkopen is 

aangepast aan de buurt. 

Als de klanten er om 

vragen legt men brood

weg. Wanneer er zware 

boodschappen zijn ge

kocht, zoals krattten 

limonade en bier, kan 

men dit laten thuis be

zorgen. Deze service is 

er speciaal voor de oude 

re in de buurt. Het 

thuisbezorgen is gratis.

Tijdens het gesprek 

blijkt al snel dat het 

runnen van een winkel 

meer is dan het verkopen 

alleen. Ze moeten er 

voor zorgen dat men 

tijdig inkoopt. Dok veel 

gaat er in de adminis- 

stratie zitten. Gok be

langrijk is het overzien 

en regelen van toekom

stige ontwikkelingen.
Zo zijn pas geleden al 

de chocoladeletters be

steld voor eind 1991. 
Wanneer de bestellingen 

binnen zijn moeten de 

containers snel worden 

geleegd. Dit betekent 

dan hard door werken, 

want per bestelling ko

men er gemiddeld 3G con

tainers binnen. In het 

magazijn is niet voldoen 

de ruimte en lege schap

pen verkoopt niet. Het

is niet mogelijk om het f 

assortiment voor dezelf-’, 

de prijs te verkopen alsj 

bijvoorbeeld de Konmar.

De inkopen die van Leeu

wen doet zijn in kleine

re hoeveelheden en daar 
door duurder.

Hans van Leeuwen vertelt 

tot slot dat binnenkort 

de naam l/EGE van de muur 

verdwijnt. UEGE is over

genomen door een grote 

grossier en de naam be

staat straks niet meer. 

Samen met een onder

zoeksbureau zijn ze nu 

aan het kijken welke 

winkelformule het best 

in de buurt past.

vervolg van pagina 1

l/ele wijkbewoners hebben 

kunnen genieten van het 

nieuwjaarsvuur.

Aan de Schenk weg 'was het 

feestterrein waar de 

rest van het feest 

plaatsvond.,

Wij hebhen vernomen 

van diegene, die aanwe

zig waren op het feest, 

dat het heel goed is 

geslaagd. Het enige wat 

we betreuren is, dat zo 

weinig wijkbewoners ge

hoor hebben gegeven aan 
onze oproep om met ons 

mee te genieten. Er 

zijn wel ongeveer 1 □ □  

tot 15G bezoekers ge

weest, maar in ons 

wijkje met zo'n 3GGG 

inwoners hadden we meer 

verwacht.

Misschien komt het om

dat het nieuw is en er 

is in het verleden nog

al wat negatieve publi

citeit rondom dit soort 

feesten geweest.

Laten we hopen dat vol

gend jaar, als de Ge

meente ons daartoe in 

staat stelt en er gaan 

geruchten dat het voor 

herhaling vatbaar is, 

meer bewoners komen 

luisteren.

Wij willen alle mede

werkers nogmaals langs 

deze weg bedanken voor 

hun inzet.



stadsdeelkantoor 

haagsche hout.

wijkraads-

vergadering

De gemeente Den Haag 

heeft een aantal kanto
ren in verschillende 

wijken opgezet, die 

stadsdeelkantoren worden 
genoemd. De bedoeling 

van deze kantoren is om 

de gemeente dichter bij 

de burger te brengen. 

Uoor een groot aantal 

zaken, waarvoor u nor

maal naar het stadhuis 

- moet, kunt u naar zo'n 
kantoor gaan.

In het stadsdeel Haag

sche Hout (Bezuidenhout, 

Marlot, Mariahoeve en 

Benoordenhout) komt een 

stadsdeelkantoor.

□ p dit kantoor kan men 

terecht voor paspoorten 

en rijbewijzen, het aan

geven van geboorte en 

overlijden. Men kan een 
uittrekseluit het bevol

kingsregister halen. Dok' 

kan men terecht voor het 

aantekenen en in onder
trouw gaan.

De dienst Bouwen en Wo

nen is er gevestigd.

Zowel voor huisvesting- 

zaken, woonvergunningen 

en vergunningen voor 

Bouw en Woningtoezicht.

□ p het stadsdeelkantoor 
is ook de dienst Stads

beheer gehuisvest. Hier 

kan men terecht met vra

gen over de reiniging en 

het milieu, groenvoor

ziening, wegen en ver

keerszaken. Tenslotte 

zitten er ook ambtenaren 

van de Dienst Welzijn, 

Sport en Recreatie.

Het stadsdeelkantoor 

wordt tijdelijk geves

tigd in het Mekado-win- 
kelcentrum op het Kleine 

Loo. Dit winkelcentrum 

is met tramlijn 6 makke
lijk bereikbaar.

Terzijnertijd zal een 

plek gevonden worden op 

de Laan van l\lieuw-oost- 
Indie. Wanneer het

stadsdeelkantoor open 

gaat? Waarschijnlijk 

juni 1991 kunnen de be

woners uit Haagsche Hout 

met hun vragen naar dit 

kantoor.- De wachttijden 

op dit kantoor zullen 

aanmerkelijk korter zijn 
dan op het Stadhuis.

Aan het hoofd van dit 
kantoor is een 

stadsdeelcoördinator 
aangesteld. Hij of zij 

is er om de activiteiten 
op elkaar af te stemmen 

en om de samenwerking 

tussen de diensten te 
stimuleren. De stads

deelcoördinator bemid
delt in geval van pro

blemen tussen de burgers 
en de ambtelijke orga

nisatie. De coordinator 

die in dit stadsdeel 

gaat werken heet . 
de heer Gielen.

□ ns oude vertrouwde 

politiebureau wordt af

gebroken. Langer dan een 

halve eeuw konden we er 

terecht. Een nieuw bu

reau is gebouwd aan de 

Ulaskamp 1, naast Over- 

bosch. Uoor onze wijk

DE IdlJKRflflDSl/ERGflDERING 
een belevenis?

□ p 10 januari 1991 was 

onze eerste vergadering 

van het nieuwe jaar.

De gespreksstof van deze 

avond was oud- en nieuw- 

viering. Hoe dit feest 

is geweest kunt u in dit 
blad verder lezen.

De vergaderingen worden 
gehouden in het wijk- en 

dienstencentrum 't Keer
punt en beginnen om 

20.00 uur. De vergade

ringen zijn openbaar en 

iedereen is van harte 

welkom. Indien u iets te 

vragen of te vertellen 

heeft, kom eens langs.

De volgende vergadering 

is op donderdagavond 
28 februari 1991.

natuurlijk niet prettig 

maar, omdat Mariahoeve 

en Bezuidenhout op dit 

bureau zijn aangewezen, 

ligt het nu wel cen

traal. Onze wijkagent 

heeft wel iedere 

donderdagmiddag spreek
uur in 't Keerpunt.
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uit het archief 
van de 

wijkraad
//

In ons vorige nummer 
schreven wij dat de 
sloop van de wijk was 
begonnen en dat zoiets 
een ramp is, hebben we 
ook reeds vermeld.
In deze periode zijn 
honderden brieven heen 
en weer geschreven, 
klachten gedeponeerd bij 
het flktie Comité enz.
Wij willen hieruit eens 
korte passages weergeven 
uiteraard zonder namen 
of adressen te noemen, 
om te laten zien hoeveel 
ellende de afbraak heeft 
bezorgd.

Uitlatingen van ambte
naren omtrent sanering 
dreigen paniek te zaaien 
in de wijk. Het flktie 
Comité pleit voor een 
zodanig optreden op het 
stadhuis dat dit wordt 
voorkomen.

Echtpaar woont 2 jaar in 
Wel bekend stadhuis maar 
zonder vergunning. Geen 
brief ontvangen van de 
Gemeente (over uitplaat
sing), geen bezoek wo
ningbouwvereniging gehad 
fl.C. had gevraagd aan 

woningbouwvereniging 
langs te komen, overdag 
niet thuis, om afspraak 
te maken dan nemen ze 
een vrije dag.

Schenkweg stank riole
ring, nog niemand ge
weest .

Kachel rood gloeiend, 
maar het blijft natuur
lijk tochten.

Kunnen de bestuurderen 
beseffen wat het bete
kent voor honderden men
sen waarvan velen al 
twintig, dertig jaar in

onzekerheid leven nog 
steeds niet te weten 
wat gaan zal en staan 

blijft?

Mogen wij in dit Monu- 
mentenjaar ook het vol
gende onder uw aandacht 
brengen. Een van IMeer- 
lands grootste schilders 
beleefde waarschijnlijk 
zijn gelukkigste en daar 
mee misschien ook zijn 
meest inspirerende jaren
aan de Schenkweg.....
Is een van Goghmonument- 
je, of een van Gogh- 
plantsoen(tje) of iets 
dergelijks voor dit deel 
van Den Haag geen rede
lijke eis??

Scheuren Charlotte, win
kelvloeren gebarsten, 
hellend naar de straat.

Willen terug in Bezui- 
denhout.

Algemeen probleem: wie 
verhuist mij vragen ou
deren, vooral alleen
staande of die hoogbe
jaard zijn geworden.

Schiestraat groot verval 
De zijmuur zitten ste
nen los en is aan het 
wijken. Daarboven wijkt 
de gevel. Riolering 
slecht.

Muren storten in, ijl- 
lings ontruimen op last 
Bouw- en Woningtoezicht, 
naar logeerwoning Char
lotte.

Dit zijn slechts enkele 
citaten van de heel ve
le schriftelijke en 
mondelinge klachten en 
vragen die 1B jaar af
braak met zich meebrengt 
Gelukkig zijn na het 
gereedkomen van de nieuw' 
bouw, waarvoor op 
29 juni 1976 de eerste 
paal werd geslagen, ge
zelligere berichten 
ontvangen.

VUILNISZAKKEN.

Wist u dat iedere 
dinsdagochtend en vrij
dagochtend door de 

gemeentereiniging de 
vuilniszakken worden 
opgehaald? Eerder en la
ter komen ze niet. 
Zodoende heeft het geen 
zin om ze al op maandag
ochtend of vrijdagmiddag 
buiten te zetten. Waneer 
de zakken een tijd bui
ten staan zijn ze hele
maal kapot gescheurd.
En de inhoud van de zak
ken ligt over de straat 
verspreid. Let daarom op 
wanneer u de zakken bui
ten zet.
HOUD DE WIJK SCHODN.
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BETAALD PARKEREN!
In de afgelopen weken heeft 

u in de Haagse dagbladen 

regelmatig iets kunnen le

zen over belanghebbende of 

betaald parkeren. Dit is 

een vorm van parkeren voor 
bewoners van wijken die 

overspoeldl worden door 
auto's van de werknemers 
van grote kantoren en be

drijven. Aangezien onze 

wijk omringd wordt door 

grote kantoren is onze wijk 

ook aangewezen als gebied 

waar belanghebbende parke
ren komt. Over het bedrag, 

wat dat voor bewoner/auto

bezitter gaat kosten, zijn 

de berichten vaak nog erg 

tegenstrijdig. Deze varië
ren van 7,5D tot 15,□ □  per 
maand.
Ook zij er mensen die den

ken dat iedere automobilist 

een eigen plek voor de deur 

krijgt. Dit is zeker niet 

het geval. Uw a.s. visite, 
die u overdag wil komen be

zoeken, zal net als alle

werknemers van de kantoren, 
bij een parkeermeter moeten 
gaan staan.

Dit zijn allemaal maatre

gelen, die het parkeren in 

onze wijk, drastisch zullen 

veranderen. Dat u als wijk

bewoner, hier vele vragen 

over heeft begrijpen we 

goed. Deze vragen hebben 

üiij ook! De wijkraad gaat 

eerst met diverse deskundi

gen van de gemeente praten. 

Deze antwoorden willen wij 

voor de wijkbewoners duide
lijk op een rijtje zetten 

in de vorm van een extra 

krant over belanghebbende 

parkeren. Het enige wat we 
verder nog kunnen medede

len is; let goed op onze 

speciale uitgave van Wijk

belangen over belangheb
bende parkeren.

De gemeente gaat echter ook 

nog wat doen. Zij willen 

een enquette houden onder 
de bewoners van deze wijk, 

over belanghebbende parke

INHOUD
Bedrijven in de wijk 
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ren. Hierin wordt o.a. ge

vraagd of u voor- ef tegen 

het betaald parkeren bent.

Wij weten van andere wijken, 

dat: hoe meer mensen tégen 

zijn, hoe lager het bedrag 

wordt. Dus bewoners laat 

duidelijk uw standpunt horen.

DE ÜIIJKRAADSI/ERGADERING.
(een belevenis).

Na de laatste uitgave van 

WIJKBELANGEN zijn er twee 

wijkraadsvergaderingen ge
weest. Op beide vergaderin
gen is gesproken over het 

betaald parkeren, wat de 
gemeente in onze wijk wil 

gaan invoeren. Meer hierover 
elders in dit blad. Ook is 

gesproken over de toenemende 
vervuiling van de wijk. We 
willen hier wat aan gaan 

doen. Daarbij hebben we de 
hulp nodig van diverse ge

meentelijke instanties, maar 
ook die van u als wijkbewo

ner. Wanneer de plannen ver

der zijn uitgewerkt komen 

we hier in WIJKBELANDGEN op 

terug. De volgende vergade

ring is op donderdag 23 mei 

1991 . Zoals alle wijkraads

vergaderingen wordt ook deze 
gehouden in het Wijk- en 

Dienstencentrum 't Keerpunt 
en begint om 20.00 uur.

De vergaderingen zijn open
baar en iedereen is van 
harte welkom.
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BEDRIJVEN IN 

ONZE WIJK!

BIG BIRD & ELEFHANT

In 1972 is de heer Rob Ver

boom begonnen met het be

drukken van textiel. Hier

mee was hij één van de eer

ste. In 1975 kreeg het werk 

een wat vastere vorm en be

gon hij een eigen vestiging. 

De zaken gingen beter en hij 

moest diverse malen uitkij

ken naar een groter pand.

□ p de Schenkweg nr. 5 vond 

hij wat hij zocht. En sinds 

1983 is hij daar met het be

drijf Big Bird & Elephant 

gevestigd. Het bedrijf be

drukt verschillende soorten 

textiel, maar hoofdzakelijk 

zijn het T-shirts en Sweat

shirts. Het textiel bedruk

ken ze met de hand of op 

machines. Dit is onder ande

re afhankelijk van de moei

lijkheidsgraad. Ze kunnen 

elke opgave aan. De op

drachtgevers kunnen zelf met 

de kleding komen. Maar Big 

Bird & Elephant levert ook 

zelf de kleding. Enkele 

klanten zijn grote bedrijven 

waarvoor zij de merkkleding 

bedrukken. Deze bedrijven

verdelen het dan weer over 

de winkels. Ze hebben het nu 

druk met het bedrukken van 

T-shirts en Sweat-shirts 

voor de actie Bont voor Die

ren. Diverse Nederlanders 

hebben daarvoor tekeningen 

gemaakt. Onder andere Jan 

Uolkers en Jan Kruis (Jan, 

Jans en de kinderen). Ze 

hebben een eigen ontwerpstu- 

dio. Inmiddels werken er in 

het pand 11 mensen.

De heer Verboom is tevreden 

met de locatie. Dicht bij de 

grote weg en goed bereikbaar 

Hoewel klanten die voor het 

eerst komen vaak wel even 

moeten zoeken. Ook voelt hij 

zich met zijn bedrijf thuis 

in de de wijk. De buurt en 

het bedrijf hebben over en 

weer geen last van jplkaar. 

Hoewel 1 puntje zit' hem 

dwars. Rob Verboom heeft een 

verzoek aan de hondenbezit

ters of zij er voor kunnen 

zorgen dat de honden niet 

pal voor zijn deur hun be

hoeften doen. Vaak genoeg 

moeten ze de hondepoep met 

de brandslang wegspuiten, 

als het al niet naar binnen 

is gelopen.

BOMEN

GEKAPT,

Zoals waarschijnlijk ieder

een uit de wijk al gemerkt 

heeft, zijn voor de bouw van 

de nieuwe Nationale Neder

landen, een hele rij bomen 

gekapt. Voor een zo groen- 

arme wijk als Bezuidenhout- 

Uest is dat best wel een ver

lies. Niet alleen vanwege het 

feit, dat bomen erg noodza- 

kelijk zijn voor het milieu, 

maar vooral vanwege het feit 

dat deze bomen een perfecte 

geluidswal vormden.

Misschien heeft u daar tot 

nu toe nog weinig van gemerkt 

omdat het nog geen weer is 

om de ramen open te gooien 

en buiten te zitten. Breken 

echter deze dagen aan, dan 

zult u merken dat het verkeer 

van de Utrechtsebaan•en de 

spoorlijn richting station 

Marlahoeve véél duidelijker 

hoorbaar zijn.

Laten we maar hopen dat het 

nieuwe gebouw van Nationale 

Nederlanden geen extra klank

bord blijkt te zijn voor al 

deze vervelende geluidsover

last. Dan moeten we in de 

toekomst met oorkleppen op 

in onze tuin of op het bal

kon gaan zitten.
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uit het archief 
van de 

wijkraad

QJe schreven dus 29 ju n i 1976 
eerste paal v c d t  nieuwbouw 
Bezuidenhout-West.
Het was n a tu u r li jk  groot 
fees t. De bewoners werden 
uitgenodigd om d i t  heuge
l i j k e  f e i t  mee te  vieren.
De v o o rz itte rs  van VZOS en 
de Wijkraad sloegen gezamen
l i j k  de eerste paal de grond 
in  waarna in  een grote ten t 
een drankje en een hapje 
werd aangeboden.
N a tu u r lijk  waren er ook de 
nodige sprekers en één 
daarvan was wethouder Nuy, 
die onder andere verte lde 
een schuld te  w ille n  a fla s 
sen. In de diverse commissie 
vergaderingen,die nu eenmaal 

aan zo'n nieuwbouwproject 
voorafgaan, had de wethou
der beweert dat in  1975 de 
eerste paal geslagen zou 
worden. Onze v o o rz itte r , 
ook aanwezig op deze verga
deringen, achtte deze u i t 
spraak te  voorbarig.
De wethouder w ilde er een 
k is t  sigaren om verwedden 
dat de eerste paal in  1975 
zou worden geslagen.
Het was nu 1976, dus de wed
denschap was verlo ren.
S p o rtie f zoals Willem Nuy 
a l t i j d  is ,  overhandigde h i j  
een s iga renk is t aan onze 
v o o rz it te r , Roelie van 
Spronsen, maar wel gevuld 
met h e e r lijk e  bonbons.

De nieuwbouw was begonnen 
en op 8 fe b ru a ri 1978 werden 
de eerste e l f  s leu te ls  u i t 
g e re ik t. Zie bijgaande fo to . 
Maar denk n ie t dat hiermee 
de problemen waren opgelost. 
Nu ontstonden er weer andere 
obstakels. De gemeente 
p laa ts te  nam elijk a lleen 
bewoners u i t  naar de nieuw
bouw, die in  een woning 
woonde, d ie aangekocht was 
door de gemeente.

T e rw ijl de volgende gelukkig de s le u te ls  in  ontvangst 
neemt (de bloemen en kadobon heeft ze a l binnen), 
t e l t  mevrouw Zijdemans de s le u te ls  nog eens na.
Of kan ze het nog steeds n ie t geloven?

De gemeente had een aankoop
bele id u itges tippe ld  voor 
onze w ijk  dat re d e lijk  ver
l ie p . Maar helaas waren er 
huiseigenaren die n ie t w i l
de meewerken aan de stads
vernieuwing. Z ij w ilde er 
misschien' meer aan verdienen 
dan de gemeente gemiddeld 
voor de woningen betaalde en 
dat was heus n ie t s lech t.
Dat bracht de bewoners van 
zo'n huis weer* in: paniek.
Eén voorbeeld.i

21 a p r i l  1978, 
Geachte mevrouw . . . . . . .
Naar aanleiding van uw vraag 
o f de u itp la a ts in g  naar de 
nieuwbouw voor u nog lang 
za l duren, hebben we een 
te le fo o n tje  met de gemeente 
gepleegd. Daar deelde meneer 
de Wit m ij mede, dat er met 
een tussenpersoon van uw 
huisbaas een overeenkomst 
over de p r i js  was.
Maar de handtekening van de 
huisbaas moet nog gezet wor
den, zodra de handtekening 
er s ta a t, is  uw huis van de 
gemeente en de u itp la a ts in g  
kan dan ook n ie t lang meer 
duren. Dus uw huisbaas moet 
het contract nog tekenen en

dan is  de zaak wat de ge
meente b e tre ft rond.
Ik  hoop dat w ij u van dienst 
z i jn  geweest.

De h a r te lijk e  groeten 
het ac tie  comité.

En zo konden er toch nog 
vervelende toestanden ont
staan. Dok onderhuur, mees
ta l  n ie t v ia  een huisves- 
tingsvergunning, bracht heel 
wat problemen.
Een leeg opgeleverd pand 
brengt namelijk meer op dan 
wanneer het bewoond is .

De gemeente hoeft dan n ie t 
voor een andere woning te  
zorgen, wanneer een huis was 
onderverhuurd werden de 
huurders, die n ie t v r i jw i l 
l ig  vertrokken, gewoon weg
gepest.-
Als het oude gebouwtje van 
' t  Keerpunt kon spreken zou
den er heel wat verhalen 
los komen,gelukkig n ie t a l
leen tre u rig e  maar wel heel 
vee l. Praktisch a lle  bewo
ners van het afgebroken 
n o o rd e lijk  deel van de w ijk  
z i jn  in  de eerste randbebou- 
wing langs de Utrechtsebaan 
terechtgekomen.



EEN NIEUWE 

RUBRIEK IN DE

KRANT.

W ij w i l le n  gaarne uw reac

t ie s  op een o f  ander a r t i k e l  

p laa tsen  o f  a ls  u ie ts  k w i j t  
w i l  over de w i jk .

Dus geen p e rs o o n lijk e  mede

de lingen  o f  g r ie v e n .

De re d a c tie  houdt z ic h  het 

re c h t voo r, b r ie ve n  te  w e i

geren o f  te  c o r r ig e re n .

VERWAARLOZING!!

| H e e f t  u d i t  b a n k j e  w e l  

eens g e z i e n ?  B e n t  u een 

moeder  d i e  e l k e  dag h a a r  

k i n d e r e n  l o p e n d  n a a r  

s c h o o l  b r e n g t ,  dan komt  

u e r  d a g e l i j k s  l a n g s .

Dok i e d e r e e n  d i e  w a nd e 

l e n d  de w i j k  i n -  en u i t 

g a a t  komt  e r  l a n g s .  D i t  

m i s e r a b e l e  r e s t a n t  van  

wat  o o i t  een bank  i s  g e 

w e e s t  s t a a t  i n  de Jan 

P i e t e r s z o o n  C o e n s t r a a t .  

□ f  e r  o o i t  k a n t o o r m e n s e n  

o f  w i j k b e w o n e r s  op d i t  

b a n k j e  hebben  g e z e t e n  op 

de n o g a l  t o c h t i g e  p l e k

waar  h e t  i s  n e e r g e z e t ,  

i s  m i j  o n b e k e n d !

Zo l a n g  a l s  i k  me kan 

heugen i s  de bank  a l  k a 

p o t .  He t  u i t e i n d e l i j k e  

g e v o l g  van  de s t a a t  

w a a r i n  h e t  v e r k e e r t  z a l  
w e l  r e s u l t e r e n  i n  h e t  

v e r w i j d e r e n  van de 

r e s t a n t e n .- O f . . . .  m i s 

s c h i e n  komt  de gemeen te  
t o c h  nog op h e t  i d e e  om 

hem weer  op t e  k n a p p e n .  

Dan kom i k  t o c h  nog aan 

de w e e t ,  o f  d i t  een b e 

g e r e n s w a a r d i g e  p l e k  i s  
om van de zon t e  g e n i e 
t e n .

POLITIE

BUREAU.

I n  onze v o r ig e  u itg a v e  van 

W ijkbelangen hebben we u 

medegedeeld dat ons p o l i 

t ie b u re a u  v e rh u is t  is  naar 
de Ulaskamp 1, naast het 

zwembad Overbosch.
D it  is  voor onze w i jk  wel 

wat ve rde r weg, maar omdat 
Mariahoeve en Bezuidenhout 

op het bureau z i jn  aangewe- 

wezen, l i g t  he t nu w el cen
t r a a l .  Voor de fo to  van het 

nieuwe gebouw was geen 

p la a ts .  Omdat we u de fo to  

n ie t  w ild e n  onthouden, 

hebben we deze alsnog 

g e p la a ts t.

Helaas is  ons oude v e r

trouwde bureau t e r  z ie le ,  

afgebroken dus.
En zoa ls  u w a a rs c h ijn l i jk  

wel weet, h e e ft d i t  gebouw 

p la a ts  moeten maken voor 

een u i tb r e id in g  van Siemens

Het nieuwe, moderne buro is  

v e e l te  mooi, zegt onze w i jk 

agent E ve rt van Groenendaal. 

We moeten e r weer aan wennen. 

De w ijk a g e n t h e e ft overigens 

iede re  donderdagmiddag van 

2 .DO t o t  3 .00 uur spreekuur 

in  ' t  Keerpunt.
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BELANGHEBBENDE

litieke fracties in de ge

meenteraad.

7. Met een geluidsdagen heb

ben we u opgercepen naar de 

Triomfatorkerk te gaan. Het 

was een sukses. Dank U.

PARKEREN!!

wat is bereikt! enquête

Zoals u weet, is het aktie 

comtè belanghebbenden parke

ren, al geruime tijd bezig 

géén betaald parkeren in 

onze wijk te krijgen.

□ nze stelling is: overlast 

die de bedrijven veroorzaken 

moeten ze ook maar zelf be

talen !

en niet de bewoners van Be- 

zuidenhout-üJest.

Uat heeft het aktie comité 

Belanghebbenden Parkeren tot 

nu toe ondernomen.

1. een zelf ontworpen brief 

over Belanghebbenden Parke

ren met daaraan gekoppeld 

een enquête.

2. Deze enquête huis aan 

huis opgehaald.

3. Iedere bewoner die dat 

wenste een raambiljet aan- 

geboden(wat mooi hé al die

oranje formulieren voor de 

ramen).

4. Spandoeken gemaakt die in 

de wijk hangen.

5. Brieven verzonden aan 

o.a. de wethouder en enkele 

ambtenaren, die zich bezig

houden met Belangh. Parkeren 

over de uitslag van onze 

enquête.

De uitslag was: 719 formu

lieren terug ontvangen van 

1187 (aantal woningen) die 

verspreid waren.

Hiervan waren 713 tegen en 6 

voor belangh. parkeren.

6. Een commentaar opgesteld 

op de notitie van de Dienst 

Ruimtelijke en Economische 

Ontwikkelingen en de brief 

van wethouder H.J.Meijer aan 

de bewoners. Dit commentaar 

wordt verzonden naar de po-

De Gemeente heeft in een 

schrijven om uw mening ge

vraagd of u voor of tegen 

belanghebbende parkeren 

bent. Als de grote meerder

heid tegen is zal men het 

niet invoeren beweert men. 

Als de toestand blijft zoals 

het nu is staat tot ongeveer 

's-middags 2 uur de wijk met 

auto's. Dat is natuurlijk 

geen pretje.

Als u, als niet gebruiker 

voor uw werk, met de auto 

even een boodschap gaat doen 

bent u uw plekje kwijt, 

's-morgens. U moet dan een 

plekje zoeken wat verder op, 

wat vaak nog wel lukt. Zo 

zijn de ervaringen.

Men zal beweren er komt weer 

een nieuw kantoor van Natio

nale Nederlanden met vele



I

wat kunt u 

nog

verwachten

Het aktie comité heeft een 

sticker voor in uw auto la

ten maken, welke u op een 

. zichtbare plek achter uw 

voorruit kunt plaatsen. Zo 

krijgt iedere wijkbewoner, 

op werkdagen, een goed in

zicht, hoeveel auto's er van 

de kantoren tussen de auto's 

met stickers staan. Aktieve 

wijkbewoners gaan op werkda

gen deze stickerloze auto's 

voorzien van een pamflet.

V/ia dit pamflet, wordt de 

eigenaar van het voertuig

vervolg van pagina 1

werknemers die met de auto 

komen, (\l.l\i. mag maar een 

parkeergarage bouwen met een 

vastgestelde capaciteit, die 

veel te laag is.

Dus nog meer auto's zegt de 

Gemeente, maar ons wijk 

staat al vol en we zeggen 

maar zo vol is vol. Df er nu 

gebouwd wordt of niet.

Uij hebben als wijkraad ge

probeerd u wat meer informa

tie en mogelijkheden te ge

ven voor u besluit het enquê 

teformulier van de Gemeente 

in te vullen.

Ulij raden u ten sterkste aan 

het formulier in te vullen 

en op te sturen.

vriendelijk verzocht onze 

wijk niet meer lastig te 

vallen met zijn stuk blik.

Maar ook voor andere dingen 

die het actie comité wil 

gaan doen, kan de sticker 

zijn nut bewijzen.

Er zal in de toekomst zeker 

nog een afsluiting van onze 

wijk komen op een doordeweek

se dag. Alle auto's met stic 

ker kunnen dan vrijuit de 

wijk in en uit rijden, de 

auto's zonder sticker, moe

ten kunnen aantonen wat ze 

in de wijk gaan doen.

Om in het bezit te komen van 

zo'n sticker hoeft u in 

principe niets te doen.

Onze aktieve wijkbewoners 

komen persoonlijk bij u aan 

de deur. Bent u een autobe

zitter, dan krijgt u zo'n 

sticker. Alleen noteren wij 

wel uw kenteken, zodat we 

ook weten hoeveel auto's er 

in de wijk zijn en om mis

bruik te voorkomen. Gezinnen 

met meerdere auto's krijgen 

uiteraard voor iedere auto 

een sticker.

Als er verdere acties volgen 

hoort u weer van ons.

mtmm Begrenzing werkingsgebied belanghebbenden-regeling.

[ (g) | Begrenzing gebied waar de vergunning geldig is. 

b b b  Straten met uitsluitend betaald bezoekersparkeren.

X X X  Maatregelen tegen illegaal parkeren.

■ 1 Opheffen parkeerverbod.
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een alternatief?

Zoals u waarschijnlijk de 

laatste weken al heeft ge

merkt, is er nogal wat discus

sie in onze wijk over het wel 

of niet invoeren van belang

hebbenden of betaald parkeren. 

Zeer aktieve wijkbewoners 

hebben samen met de wijkraad 

hun krachten gebundeld en 

zijn een felle strijd aange

gaan tegen deze invoering. 

Betaald parkeren heeft nogal 

wat gevolgen voor onze wijk 

en wij zetten ze voor u nog 

eens duidelijk op een rij.

1 ste) Eenmalig gaat u 

fl. 13,50 aan leges (rechten 

wegens schrijfkosten) betalen 

Verder betaalt u maandelijks 

fl. 7,50.

2 de) Uw bezoek betaalt 

fl. 1,25 per uur tussen 9.00 

en 14.00 uur.

Kom morgenochtend even bij 

moeder of oma koffiedrinken. 

Hebt u gezien, dat als u 

bijvoorbeeld in de Laurens 

Reaelstraat woont, de visite 

alleen mag parkeren op de 

Pinses Beatrixlaan en als 

dat vol is nog een paar 

plaatsen op de Juliana van 

Stolberglaan, maar dan naar 

de Theresiastraat of Bezui- 

denhoutseweg. Dat zal me een 

geloop worden als je niet de 

pech hebt slecht ter been te 

zijn, want dan gaat het 

helemaal niet door. i

Dit geldt voor alle visite 

in de wijk op doordeweekse 

dagen.

Deze plannen werden op de 

informatie avond weer tegen

gesproken, dus voor de ge

meente is dit ook nog niet 

duidelijk. Hoe moeten wij 

dan weten waar we aan toe 

zijn.

3 de) Natuurlijk zien we 

wat minder auto's in de wijk 

staan en dat is wel prettig 

voor de kinderen om te spe

len. Maar veel minder zal 

het niet zijn want de 

gemeente verhuurt de parkeer

plaatsen die over zijn in de 

wijk aan personeel van de 

omliggende kantoren voor 

fl. 40,00 per maand. Dat 

betaald natuurlijk toch de 

werkgever.

De gemeente voert een ont- 

moedigings beleid, hetgeen 

betekent: bemoeilijk het 

parkeren van de auto, zodat 

de mensen die van buitenaf 

komen werken, met het open

baar vervoer of de fiets 

komen. Of, zoals u in de 

Haagsche Courant van 11 juni 

1991 hebt kunnen lezen, car

poolen naar werk in het 

Bezuidenhout.

Al deze initiatieven zijn 

natuurlijk prachtig, maar

waarom moet je als burger, 

omdat je toevallig in een 

gebied woont met veel kan

toren en komende kantoren, 

daarvoor gestraft worden 

door betaling van nu nog

fl. 7,50 (het wordt zeker 

meer in de toekomst).

Waarom niet de boven genoem

de mogelijkheden zoals het 

carpoolen proberen uitgevoerd 

te krijgen en als dat dan 

helemaal niet lukt dan in 

hemelsnaam iets anders maar 

geen betaling door bewoners. 

Maar nee, wij moeten eerst 

al gaan betalen, de rest 

zien we wel. Men weet waar

schijnlijk al dat die rest 

tot mislukken gedoemd is, 

uit eerdere ervaringen, on

danks alle ingenieuze compu

ter programma's eri goede 

reklame. De mens wil nu een

maal doen wat hij zelf wil. 

Maar onze centen beginnen al 

binnen te stromen en dat is 

alleen en alleen maar de 

bedoeling.

Wat willen we wel, met een 

duur woord alternatief.

Als goede burgers moet je 

onze bestuurders, van welke 

kleur ook, raad geven wat 

dan!

Natuurlijk geen betaling.

Als je aan de goeie kant 

woont hoef je ook niet te 

betalen.

Het is heel eenvoudig, in

voeren van een blauwe zone.
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_________________________ ___ I

informatie- avond gemeente

□ p dinsdagavond, 25 juni '91 

organiseerde de Gemeente in 

de Triomfaterkerk een in

formatieavond over het be

taald parkeren.

De opkomst van bewoners uit 

Bezuidenhout was groot, 

vooral uit onze wijk.

V/oor de pauze gaf een 

ambtenaar uitleg over wat 

betaald parkeren inhoudt.

Uia een scherm lichtte hij 

zijn verhaal toe. Maar om

dat het scherm moeilijk te 

lezen was en het geluid 

zacht, was het verhaal voor 

vele mensen moeilijk te 

volgen. Maar dit was geen 

probleem. Hij vertelde wei

nig nieuws, het grootste 

deel van het verhaal was al 

bekend. I\la de pauze kon het 

publiek het woord voeren. 

Behalve dat er vragen ge

steld werden lieten vele 

mensen een protest horen. 

Hieruit bleek duidelijk dat 

een grote meerderheid tegen 

de plannen is. Bok kwamen 

bewoners met alternatieven 

plannen. Zo stelde lüim Gaal 

namens het actie comité 

"Betaald Parkeren" voor om 

in de wijk een blauwe zone 

in te stellen. De aanwezige 

ambtenaren konden weinig 

toe zeggingen doen. De 

Haagse Politiek moet name

lijk beslissen, lilel zal al 

het besprokene op deze 

avond in een verslag komen

te staan. Dit verslag wordt 

daarna aan de gemeente- 

radsleden en B en üJ gegeven.

Ontmoeting met bewoner.

□ m 22.00 uur verliet het 

publiek rustig maar morrend 

de kerk.

gesprek in de wijk

Bewoner: " De enquête die ik van jullie hebt ontvangen, heb 

ik ingevuld als voorstander van belanghebbenden parkeren.

Ik zag er wel wat in."

Lid actie comité: "0, je bent dus één van de zes voor stem

mers. Maar weet je wel goed wat de bedoeling is."

Bewoner: " Ja, nu wel na ontvangst van de brief van de Ge

meente over belanghebbende parkeren."

Lid a.c.: " Dus je hebt nu o.a. gelezen waar je visite moet 

parkeren."

Bewoner: "Ik heb een kennis die regelmatig op visite komt, 

die dat stuk niet kan lopen. Dus als hij wil komen moet hij 

me eerst bellen, dan rij ik naar de parkeerplaats en haal 

hem op."

Lid a.c.: "Maar jij krijgt geen parkeervergunning'want je 

hebt een garage gehuurt."

Bewoner: "Dus als ik tussen de middag even thuis kom kan ik 

niet voor m'n deur parkeren?"

Lid a.c.: "Nee, je auto moet in de garage."

Bewoner: "Dan kan ik mijn garage beter weg doen. Maar ja dat 

doe je ook weer niet."

Uoor de duidelijkheid moet u even uitgelegd worden wat er 

met deze garage bedoeld word. Bewoners van onze wijk kunnen 

van de woningbouwvereniging een plek huren in één van de 

twee gezamenlijke parkeergarages in de wijk. De huurders 

van zo'n parkeerplek krijgen géén parkeerkaart bij de invoe

ring van Belanghebbenden Parkeren, omdat ze al een plek 

hebben. Ze zijn dus altijd gedwongen om hun auto overdag te

rug te zetten in de garage. Zetten ze deze voor hun deur om

dat ze bijvoorbeeld pas na 10 minuten weer met hun auto weg 

gaan, dan kunnen ze een parkeerbon verwachten. Heb je meer

dere boodschappen op een dag te doen, dan moet er heel wat 

heen en weer gelopen worden. Een gemeentelijk alternatief 

voor joggen misschien?
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