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Werk aan de winkel voor Marnix Norder! 
 
Door Marieke Willemsen 
 
Haagse Hout stadsdeelwethouder Marnix Norder heeft Bezuidenhouters voor de 
zomervakantie in Bezuidenhout Nieuws uitgedaagd om hun visie op 
Bezuidenhout kenbaar te maken. ‘Wat zou u willen veranderen aan 
Bezuidenhout?’ was dus de vraag. Vele mailtjes en brieven volgden. 
 
Waar stal ik mijn fiets en waar parkeer ik mijn auto? 

Joyce Groenten en Fruit

Toen de eerste woningen in Bezuidenhout werden gebouwd, waren ze niet of nauwelijks 
berekend op berging voor fietsen. Uit noodzaak worden fietsen dagelijks in gangen of bij 
een trap in het portiek geplaatst. Daarbij komt dat woningen aan de achterkant ontsloten 
zijn. Uit de reacties blijkt dus ook dat het lastig is om toestemming voor plaatsing van 
een fietscontainer te krijgen. “Bewoners kunnen onbeperkt 
bewonersparkeervergunningen krijgen, terwijl er aan de fietsende bewoners niet wordt 
gedacht,” aldus een bewoonster uit de Van Imhoffstraat. Er zijn zelfs bewoners bereid 
om zelf -indien er een ruimte voor wordt aangewezen- een fietsenstalling te beginnen.  
Maar dan moet er wel ruimte beschikbaar zijn! Zou wethouder Norder de uitdaging 
aangaan om ervoor te zorgen dat er een parkeerplaats beschikbaar wordt gesteld om de 
container te plaatsen? Wie weet! 
Ondertussen neemt ook het aantal auto's in de 
straten van de wijk toe. Een bewoner geeft als 
voorbeeld het parkeerprobleem in de 
Stuyvesantstraat, en dan voornamelijk het 
gedeelte vanaf het plein tot de Sillestraat. In alle 
aangrenzende straten is er betaald parkeren; 
vaak zet men de auto dus in straten waar dit niet 
hoeft. “Na even weg geweest te zijn, is het 
zoeken naar een parkeerplek een grote opgave. 
In 2006 zou er uitsluitsel komen, maar dit is tot 
op heden niet gebeurd”, liet een bewoner uit de  
Stuyvesantstraat weten. Misschien nu wel?   
Overbosch 
Bewoners vragen zich tevens af of het haalbaar 
is om het buitenbad weer te heropenen. Mevrouw 
Grol: “Of het realiseerbeer is weet ik niet, maar 
ik denk, en velen met mij, dat vooral in een 
vakantieperiode een buitenbad uitkomst zou 
bieden.” Zou de wethouder misschien zelf in de 
zomer ook wel weer een duik willen nemen? 
 
 

In de volgende editie hopen wij antwoord
   Theresiastraat 236 
         070-3853660 

     
● Voor kwaliteit en 
service! 
● Voor gratis bezorging 
vanaf 5 euro! 
● Voor fruitmanden 
vanaf 15 euro! 
● Ook kant-en- 
klaarmaaltijden! 
● Kom een keer gratis 
proeven! 
  www.fruitmanden-joyce.nl 
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Lennaert Roos brengt de Schenk in beeld 
 

Door Celine Timmerman 
 
Lennaert Roos doet dit niet voor het geld. Hij doet dit, omdat hij om natuur 
geeft. En om de dialoog tussen mensen. Vandaar dat hij het project ‘Schenk in 
beeld’ heeft opgezet. Een foto-expositie van de Schenk, met daarbij interviews 
die te beluisteren zijn op een mp3-speler. Een moderne tentoonstelling, met een 
vleugje hoop op dialoog tussen bezoekers.  
 
Je kunt de Schenk aflopen, mensen aanspreken en daar een foto van maken en klaar is 
je expositie. Maar dat is de kunst niet. Roos heeft met grote zorgvuldigheid ‘zijn’ 
momenten op de Schenk uitgekozen. Vandaar dat dit project voor hem alleen al een jaar 
voorbereiding heeft gekost. Maar dat maakt voor hem niet uit; hij heeft er veel plezier in.  
Een map met foto’s, gemaakt door hem en collega-fotografen, wordt open geslagen. 
“Iedere foto vertelt een eigen verhaal,’’ zegt hij. Bij een foto van de molen op de Schenk, 
met daarnaast een lasser die bezig 
is voor de Randstadrail, stopt hij 
met bladeren. “Dit is toch een 
waanzinnig contrast? De mooie 
natuur die wordt onderbroken door 
een megaproject van de overheid. 
Het is niet te geloven, maar het 
gebeurt.’’  

Een van de foto’s op de expositie: een lasser is bezig aan de 
Randstadrail, met op de achtergrond de Nieuwe Veenmolen. 
FOTO LENNAERT ROOS 

Deze, en meer van dergelijke  
karakteristieke foto’s van de 
Schenk, zullen te zien zijn op de 
expositie. Maar alleen kijken is niet 
de bedoeling. Je kunt ook gratis 
een mp3-speler ‘huren’, waar 
interviews opstaan met de mensen 
op de foto’s. “Dan gaat de foto pas 
echt leven,’’ vertelt Roos. “Ik kon 
niet vermoeden dat zoveel mensen 
zich zo betrokken voelden bij de 
Schenk. En iedereen vertelt dat op 
zijn manier.’’ Roos heeft veel 
enthousiasme weten te kweken in Bezuidenhout. Met medewerking van leerlingen van de 
Nutsschool en het Corbulo-college, bioloog Henk van Bilsen en vele tientallen anderen, is 
het project groot geworden.  
Roos wordt zelf enthousiast van al die medewerking. Zo enthousiast, dat hij alweer bezig 
is met volgende projecten in Bezuidenhout. “Het is nog niet helemaal uitgedacht, maar 
aan een muziekfestival zit ik zeker te denken. Daarna wil ik een soort van fotoketting 
maken, binnen een vooraf gestelde wijkgrens, van bewoners uit Bezuidenhout. Ik 
fotografeer een persoon, en die vertelt wie hij of zij graag daarna op de foto zou willen 
hebben en waarom. Zo wordt gevisualiseerd hoe klein zo’n gemeenschap eigenlijk is, en 
dat een vreemde zo vreemd nog niet is!’’  
 
De foto-expositie van Lennaert Roos is te zien in de Prinsenhof (Prinses 
Margrietplantsoen 25). De feestelijke opening is op 6 oktober 2006 om 16.00 uur. De 
expositie duurt 6 tot 8 weken. Entree is gratis. Met live muziek van muzikanten uit 
Bezuidenhout! Zien we u daar? 
 
 
 
 

Wilt u meer informatie over de expositie Schenk in Beeld? Dan kunt u contact 
opnemen met Lennaert Roos: 06-14184378 

Dit project is tot stand gekomen dankzij o.a.Gemeente Den Haag, SIEMENS, Ministerie van SZW, AEGON, FMO 
en Ekelmans en Meijer. 



Vuilnis op straat grote ergernis bewoners 
Bewoners ergeren zich regelmatig aan vuilnis op straat en noemen het “een doorn in het 
oog.” Omdat veel huizen geen 'achterom' of 'poortje' hebben, wordt er nog steeds 
gebruik gemaakt van vuilniszakken. “Iedere woensdag ligt de straat vol met afval, omdat 
meeuwen, honden en katten de zakken kapot maken omdat zij op zoek zijn naar iets 
eetbaars,’’ zegt een bewoner. “Dit maakt straten vies en onhygiënisch, en heeft tot geval 
dat de straten een vuilnisbelt zijn.’’ Daarom hieronder een uitleg van Martin Prot van 
Milieubeheer Haagse Hout hoe het wél met het afval moet. 
 
“Wellicht ten overvloede en naar aanleiding van een aantal voorvallen in de wijk wil ik u 
erop wijzen dat het aanbieden van huisvuil op de volgende tijdstippen dient te 
geschieden: Vanaf 22.00 uur op de dag voorafgaande aan de ophaaldag tot 07.45 uur 
op de ophaaldag zelf. Dit geldt voor restafval, GFT en oud papier. Tevens wil ik u erop 
wijzen dat indien u uw huisvuil te laat of te vroeg aanbiedt, dit door een Handhavingteam 
kan worden onderzocht. Hierdoor bestaat de kans dat u een boete voor een overtreding 
ontvangt. Hier geldt dus ook: Voorkomen is beter dan genezen!’’  
Ps: Tips tegen het uitscheuren van vuilniszakken: gebruik goede, stevige vuilniszakken, 
bij voorkeur met KOMO-merk. Of doe een klein scheutje bleekwater in de zak alvorens 
deze op straat wordt gezet. 

Wijkberaad ontvangt € 7.000,- van Oranje Fonds 
De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout heeft een bijdrage van € 7.000,- van het Oranje 
Fonds gekregen voor hun nieuwsbrief Bezuidenhout Nieuws. Bijzonder is dat met name 
getracht zal worden om een brug te slaan naar jongeren. Deze doelgroep wordt 
doorgaans nauwelijks bereikt met kranten, nieuwsbrieven, nieuwsuitzendingen en 
dergelijke. Aan leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen in de wijk en aan de 
leerlingen van de brugklas van de eveneens in de wijk gevestigde VMBO-school zal 
worden gevraagd om concrete bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief. Zij worden voor 
het uitwerken van een bepaald nieuwsitem met een DV-camera of met een audiorecorder 
op pad gestuurd om hierover een echte audio- of videoreportage te maken. Gekoppeld 
aan een kort artikel in de nieuwsbrief, zal dan een link naar de website 
www.bezuidenhout.nl worden gelegd, waar deze zogenaamde podcasts te beluisteren en 

te bekijken zijn. Geprikkeld om mee te 
doen? Jong en oud kan zich aanmelden bij 
het Wijkberaad (zie colofon)!  

 

Wist u dat.. 
- De herinrichting van de Laan van 

Nieuw Oost Indië weer een half jaar 
is uitgesteld? 

- Het nieuwe cursusaanbod van Vóór 
Haagse Hout nu op internet te 
lezen is? Zie www.voorwelzijn.nl.  

- de redactie aardig vorm krijgt, 
maar nog wel dringend behoefte 
heeft aan redacteuren?  

- Het Wijkberaad nog mensen zoekt 
voor in hun bestuur? Vacature voor 
voorzitter en secretaris staan open.  

- Het Wijk en Dienstencentrum aan 
de Johannes Camphuysstraat 25 
weer bingo’s houdt? Volgende 
bingo’s zijn op 29 oktober, 26 
november en 17 december.  

- Kopij ingestuurd kan worden voor 
dinsdag 21 november 2006? 

http://www.bezuidenhout.nl/
http://www.voorwelzijn.nl/


Aankondiging Bewonersavond 16 oktober   
van 19:30 uur – 22:00 uur 

 
Wijkberaad Bezuidenhout 

 
Op maandag 16 oktober a.s. wordt door het 
Wijkberaad Bezuidenhout, de jaarlijkse 
bewonersvergadering in het 
Wijk- en Dienstencentrum aan de 
Johannes Camphuysstraat 25 georganiseerd. 
Zaal open vanaf 19:15 uur. 
 

Agenda 
 
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag van 22 september 2005 
3.       Terugblik / speerpunten afgelopen jaar 
4. Bestuurszaken wijkberaad 
 - verkiezing nieuwe bestuursleden 
 - verkiezing nieuwe 
 kascontrolecommissie 
5. Financieel jaarverslag 2005 
6. Informatie werkgroepen 
7. Wat verder ter tafel komt 
8  Rondvraag 
Pauze 
9. Thema: ‘Samenspraak en inspraak 
 (onder voorbehoud deelname gemeente) 
10. Sluiting 
 
Wij rekenen op uw komst en nodigen u na 
afloop uit voor een hapje en een drankje. 
Tot ziens op maandag 16 oktober a.s. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lichaamsgeoriënteerde 
psychotherapie Ja & Nu 

* Vage lichamelijke  
klachten 

* Relationele- of 
arbeidsconflicten 

* Na verlies of andere 
ingrijpende veranderingen 
* Moeite met intimiteit of 

spontaniteit 
Vergoedingen door zes 

verzekeraars!  
Voor info: 070-3818940 

Spaarwaterstraat 
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‘Islaam’ 
betekent

vrede
Massage4life
Sport- en 
tspanningsmassage 

Stoelmassage 
Bij inlevering van deze 
vertentie €5,- korting!
ww.massage4life.nl 
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