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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! !. .
Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail

De vorige foto uit editie 25 was voor bewoners een lastige opgave. Het ging om een 
detail, de zijkant van een siersmeedijzeren steun van een erker in de Willem van 
Outshoornstraat.  Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. Na loting is Tineke 
Vulto de winnaar geworden, van harte gefeliciteerd! De boekenbon is af te halen bij het 
WDC Bezuidenhout. 

Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te kijken. Aan u de 
vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief naar 
de redactie (zie colofon). U maakt kans op een boekenbon ter waarde van € 15,00 die 
door het kantoor van mr. E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. 
Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd worden. 

Waar bevindt zich dit detail?...

Straatnamen: de Moucheron (1552-1630)

Het mooie weer is aangebroken 
terwijl het nog niet eens zomer is.
Vele bewoners van diverse straten 
uit de wijk kunnen niet wachten 
met het organiseren van een feestje 
voor hun eigen buurt. Kortom feest 
mee!

Door de redactie

Het begint met veel enthouasiste en 
helpende handen. Tjaah wat komt er 
allemaal nog meer bij kijken? Budget, 
allerlei benodigdheden, Tips nodig? 
Kijk dan eens op www.bezuidenhout.
nl of de pagina wijkkrant voor archief 
met voorgaande edities.

De volgende straten vieren dit jaar 
weer feest: Koningin Sophiepark 
op zaterdag 18 juni a.s. De 
familiehappening in onze wijk, voor 

jong én oud. Er is een luchtkussen, 
skelters, loopski’s en er wordt de 
hele middag geschminkt.

In de middag wordt voor kinderen 
tussen 4 en 12 jaar een mooie 
Zeskamp georganiseerd, met de mag-
je-niet-missen warming up vooraf. 
Neem zelf een klapstoel, fauteuil of 
bankstel mee. Ook als niet aan de 
barbecue wordt meegedaan, kan men 
gezellig aanschuiven. Met familie, 
gezin of alleen, iedereen is van harte 
welkom. De flyer met uitgebreide 
informatie en het inschrijfformulier 
zijn binnenkort te vinden op www.
bezuidenhout.nl.

En de Spaarwaterstraat viert feest op 
25 juni a.s. van 16.30 tot 21.30 uur. 
Organiseer zelf ook een feestje of 
feest mee!

Heeft u de wijkkrant niet 
thuis ontvangen? Laat 

het ons weten!

Koningin Sophiepark  Foto: Yorick Prinzen

advertentie

De woonlocatie in de 
Spaarwaterstraat van Steinmetz 
de Compaan, waar mensen wonen 
met een verstandelijke beperking, 
gaat sluiten.

Meer dan de helft van de bewoners 
is onlangs verhuisd naar diverse 
locaties in de stad. In de zomer 
zullen de laatste bewoners naar een 
nieuwbouwcomplex in Rijswijk 

De “Spaar” gaat  onze  wijk  na 22 jaar verlaten!
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gaan. De nieuwe bestemming van 
het gebouw aan de Spaarwaterstraat 
is op het moment van productie 
van deze editie nog onbekend. 

Lees verder op pagina 3

Door Marianne van Raaij

Het lijkt heel simpel gesteld met de straatnamen in het Bezuidenhout. Die zijn voornamelijk 
genoemd naar leden van het Koninklijk Huis. 

Komt de (mannen) naam je niet bekend voor dan is deze meneer ooit een Gouverneur-
generaal van Nederlands Oost Indië geweest. Meestal staat het er zelfs bij, met jaartallen. 
Deze bewindslieden regeerden elk zo’n 4 á 5 jaar. Het zijn er dus van 1656 tot 1945 65 
geweest. Ze zijn samen gebracht, met hun levensloop in het boekje “Gouveneur-Generaals 
van Nederlandsch-Indië door Dr. F.W. Stapel uit 1941. 

ADVERTENTIEWERVER

GEZOCHT
Vind jij het ook leuk om wat voor jouw wijkkrant te 
doen, meld je dan aan als advertentiewerver. Het 

kost je nog geen 10 uur per 2 maanden en het 
levert jou veel waardering op.

Voor vragen, neem gerust contact op met Harold 
Thijssen via 06-54725638.

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

J.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid.

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31
2593 NB in Bezuidenhout, 070-7070007
www.stijlentraditie.nl

Ook voor bijzondere 
rouwvoertuigen: Daimler, 
Citroën DS, Traction en CX.

Graag nodig ik u uit voor een 
vrijblijvend en oriënterend 
gesprek, 

Johan van der Meer

Wilt u weten waar deze geschiedenis eindigt? Kijk dan op www.bezuidenhout.nl voor 
het volledige artikel.
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Wist u dat...
...uw wijk voor komt in de 
nieuwe debuut, het Toverteam 
van Cindy Seinen?
Toverteam gaat over Wes, die 
erachter komt dat zijn gekke 
buurvrouw een heks in huis 
verstopt. Auteur Cindy Seinen, 
woont dan ook zelf in het 
Bezuidenhout, en dat is terug 
te vinden in het verhaal. 

...over enkele weken het 
jaarlijkse Sophieparkfeest 
plaatsvindt, op zaterdag 18 
juni a.s.. De familiehappening 
in onze wijk, voor jong én oud. 
Locatie: Koningin Sophiepark .
Met familie, gezin of alleen, 
iedereen is van harte welkom. 
Let op de aankondiging 
op de wijkwebsite en het 
informatiebord in de Van 
Imhoffstraat.

… de drie hardlopers uit het 
vorige nummer hun doel 
hebben bereikt in de CPC? 
Peter liep de 21 km in 1:28h; 
Mirjan debuteerde met 2:05h 
en Tineke liep de 10 km in 
1:05h.

… zich nu een wijkgenoot, 
……..,  heeft gemeld die de 
marathon van New York gaat 
lopen. In de volgende editie 
hierover meer te lezen is

...het wijkberaad en de 
werkgroep Oost de sluiting van 
de Nieuwe School betreuren? 
Wat er gaaat gebeuren met de 
locatie NS is nog onbekend.

...op 14 mei a.s. weer 
bewoners uit de wijk exposeren 
in de Christus Triumfatorkerk?

...het ROC Mondriaan op 
15 mei a.s. van 12.00-17.00 
uur weer een Proeverij met 
maar liefst 25 Toprestaurants 
organiseert? De toegang is 
gratis.
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Regen(kleding)
Onlangs kreeg ik van mijn zusje een regenjas of beter een poncho.
Die past in elke tas of desnoods in je jaszak. “Zo praktisch,ik heb hem zelf ook”, zei 
ze.
Een leuk cadeautje,ter grootte van een envelop die je inderdaad zelfs in je handtasje 
kwijt kunt. Prima uitvinding in dit vochtige klimaat die -dacht ik- me nog al eens te pas 
zou komen in deze moerasdelta. Menigmaal immers op mijn fietsje of bij een bushalte 
zonder hokje kletsnat geregend.
Per slot hadden we een ouderwetse winter achter de rug,met een  echte  Witte Kerst 
waar al die Engelse  liedjes overgaan en ik was hiermee nu klaar voor de gebruikelijke 
lente met,zoals de weerman dat zo geheimzinnig meldt op de TV “hier en daar een 
buitje”.
Voor mijn gevoel is dat dan altijd hier, namelijk waar ik ben, maar niet zeuren. Er 
zitten er ook leuke kanten aan als je in een land  woont waar je twee maal per jaar van 
weer wisselt.In de herfst haal je alle truien, vestjes, wollen broeken en laarzen weer te 
voorschijn en in de lente komen de Tshirts de blousjes met halve mouwen, sandalen en 
korte rokken weer uit de kast.
Je kunt bij die weerwisselingen ook ‘s kijken wat er in de kast ligt en waar je nu niets 
meer aanvindt of niet meer in past.
Mooi alibi om de damesmodezaken en boetieks af te struinen naar iets eigentijds.
Natuurlijk weten die modewinkels dat. De oude voorraad gaat in de aanbieding en in 
de etalage komen de nieuwe kleuren, designs, kraagjes, pijpwijdten en roklengtes.
Daarmee hoor je er weer helemaal bij, zoals deze lente de met de blousjes die eruit zien 
of ze nooit gestreken zijn. Reuze praktisch want je mag ze zelfs helemaal niet strijken en 
op vakantie kun je ze dus zo in je koffer proppen en thuis   idem dito in de kast.
Nu de rokken, de sweaters en de broeken nog die mogen/moeten  kreuken, hoop ik. Ben 
je verlost van een vervelend karwei, dat eeuwige strijken. Bovendien kun je alles in de 
klerenkast bij elkaar proppen en dan  loop je  er ook nog modieus bij.
Weliswaar heb ik vriendinnen die zich van elke modegril dan ook niks aantrekken. Ze 
dragen wat ze zelf plezierig, prettig of mooi vinden.
Een warme trui, een spijkerpak, een onverslijtbaar leren jasje, makkelijke schoenen. 
Pas als het echt helemaal versleten is wordt er iets nieuws gekocht.
Daar valt heel wat voor te zeggen maar je af en toe is opdoffen (nieuwe jas, fantasiepanty,  
prachtige laklaarzen) heeft z’n charme.Bovendien is het een gezellig uitje als je met een 
vriendin gaat winkelen en uiteraard,kleren passen.Plus de slappe lach krijgen(nee, dat 
staat je echt niet).En natuurlijk een terrasje pakken:bakje koffie met een roomsoes of 
ander calorierijk gebak 
Je hoeft als je in deze wijk woont  hiervoor niet eens naar de stad. De Theresiastraat 
heeft vijf modewinkels en met de koffie plus gebak zit het ook wel goed.
Heb me wel er eens over verbaasd  want zoveel modewinkels zijn er b.v. in het 
Benoordenhout bij lange na niet. Dat hebben we te danken aan de overheid die aan de 
rand van onze wijk allerlei grote kantoren heeft neergezet. Als je daar werkt is het een 
leuk uitje om tussen de middag, zeker bij mooi weer, door de Theresiastraat te flaneren.
Je hebt er terrasjes en natuurlijk de winkeltjes. Dan bezwijk je dus ook weleens voor 
dat truitje.
 De heren komen er bekaaid van af: slechts een modewinkel tegenover die vijf voor 
de dames. Erg verbazingwekkend is dat niet, mannen gaan niet met een makkker 
overhemden passen of kostuums keuren. Daarbij ontbreekt de prikkel  dat er deze 
zomer (ik noem maar wat)  hele nieuwe stropdassen of blazers in de mode zouden zijn. 
Verbazingwekkend is het  dus al dat er ineens een rage is van de heren om lichtbruine 
molieres te dragen. Al heel wat, maar een bruine broek erbij heb ik nog niet gezien , 
laat staan een met een beige ruitje of zoiets. Afwachten maar: de stropdas mag nu  al 
soms af, het bovenste knoopje van het overhemd open, en soms zelfs het colbert uit. De 
wat gedurfdere kleuren of misschien zelfs prints komen vast nog wel. Ik verheug me op 
Mark Rutte in een tijgerprint en Geert Wilders  in een schotse ruit.
Ondertussen sluimert mijn poncho nog steeds in mijn rugzakje, die heerlijke opvolger 
van de handtas(altijd je handen vrij).
Niet gebruikt, want het is ineens heel mooi weer voor de tijd van het jaar en dat 
zou,volgens de deskundigen, nog even zo blijven. Heel plezierig maar ik woon hier al 
langer dan vandaag in dit kikkerland.
Plezierig zo’n hittegolf, nota bene in April en Mei maar je weet maar nooit en dan heb 
ik mijn poncho bij de hand.

Erop uit in uw eigen wijk
Open tuin met kunst ter plekke

Regen(kleding)
COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

Te midden van 1000 m2  groen, 
bloemen, water en in de 2 huisjes 
is zeer divers werk te vinden van 
de ruim 15 deelnemers. Waaronder 
dat van wijkbewoonster Jose. Vorig 
jaar heeft ze geëxposeerd in de  open 
tuin van Cockey Hoek. Omdat het 
succesvol was,( ze heeft ook diverse 
beeldhouwwerken verkocht) heeft 
ze besloten ook dit jaar weer met 
veel enthousiasme mee te doen.

Door de redactie

 “Ik noem me zelf kunstenmaker. 
Ik heb les van een kunstenaar in 
een atelier. Daar leer ik de kneepjes 
van het vak. De beeldhouwkunst 
grijpt mij enorm aan. Ik werk met 
verschillende soorten steen, o.a. 
albast, travertin en serpentijn. 
Daarvan maak ik figuratieve beeldjes 
(vrouwenbeeldjes)”. 

 “De tuin is prachtig en iedereen in 
de wijk zal kunnen zien, dat ondanks 
de trein vlakbij, dit een oase is, waar 
prachtige gevarieerde bloemen en 
planten groeien. De plek zo vlak bij 

de molen is prachtig.

In de tuin van Cocky Hoek zal Jose 
op 5 data aanwezig zijn. Ze geeft 
geen workshop, maar zal ter plekke 
op een werkbank demonstraties 
geven van het werken met speksteen 
(zachte steensoort.)  De bezoekers 
mogen kennis maken met andere 
steensoorten. Er wordt echter niet 
mee gewerkt.

Open tuin foto: Adriaan Pels

Wegens het succes van vorig jaar is 
vanaf 4 juni a.s. van 15 - 16 uur t/m 
3 juli de Open tuin weer open voor 
publiek.

Het Groene Oordtje (achter de 
Nieuwe Veenmolen) is geopend op 
zaterdag en zondag van 12.00 - 17.00 
uur  extra open op 2e Pinksterdag,   
door de weeks even aanbellen of 
bellen naar Cocky Hoek,  
tel: 06-29130423.

PARELS van BEZUIDENHOUT OPENEN HUN DEUREN
ZATERDAG 18 JUNI a.s.
Alweer voor het derde jaar openen 
de leukste en creatiefste bewoners 
van Bezuidenhout - de Parels - 
op zaterdag 18 juni hun deuren 
voor u. Hoewel er dit jaar nieuwe 
Parels te bewonderen zijn, kunt 
u wellicht ook langs gaan bij die 
Parels, die u vorig jaar niet hebt 
kunnen bewonderen. 

Door de redactie

Bewoners uit de buurt laten u op 
18 juni graag kennismaken met 
familieopstellingen, beeldende 
kunst, muziek, tenen lezen, 
klankmassage, cabaret en andere 
mooie zaken. Zij presenteren dat uit 

vanuit hun eigen huis. 

Vanaf 6 juni is er een routeboekje 
met beschrijvingen beschikbaar, 
dat verkrijgbaar is bij de 
bewonersorganisaties, de locaties 
(buurtcentra) van Stichting VÓÓR 
en bij de bibliotheek. Tevens kunt u 
vanaf 6 juni de route naar de parels 
downloaden via:
www.deparelsvan.nl

U kunt het boekje ook aanvragen 
via het wijkberaad Bezuidenhout 
Midden/Oost.

Tel: 070 - 347 72 97 of via 
bezuidenhout@planet.nl
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Door El Hoek 

De meeste  bewoners werken overdag 
buitenshuis en enkelen zijn ook 
overdag thuis. Er werkt een team van 
woonbegeleiders om alles in het huis in 
goede banen te leiden.  Zo is er o.a. hulp bij 
de maaltijden en het douchen, begeleiding 
bij dokters- en tandartsbezoek en het 
uitdelen van medicijnen.

De zelfstandigheid in het huis wordt 
zoveel mogelijk bevorderd en men 
stimuleert de bewoners zoveel mogelijk 
om zo de regie over het eigen leven zoveel 

De “Spaar” gaat  onze  wijk  na 22 jaar verlaten!!!

mogelijk in eigen hand te houden.

Met een van de bewoners had ik een 
gesprekje. Ze heet Arien, is 49 jaar en 
woont in de “Spaar” sinds 1999.

 “Ik heb heel lang thuis gewoond, maar 
toen mijn vader en moeder ouder werden, 
konden ze de zorg voor mij niet meer aan 
en ben ik na een paar weken proefdraaien 
hier komen wonen. Ik woon hier heel 
graag. Ik vind het een fijne wijk en ik ga 
zelfstandig met bus en tram naar mijn werk 
in Loosduinen”.

06 nummer 26 - mei 2011

In september 2009 werd het werk aan 
de riolen in Bezuidenhout-Midden 
stilgelegd. Er was onzekerheid over 
de effecten van de noodzakelijke 
verlaging van het grondwaterpeil op 
de paalfundering van omliggende 
woningen. Er werden onderzoeken 
ingesteld en deskundigen ingeschakeld 
en op een informatieavond vorige 
maand werden de twijfels weggenomen 
– op één na. 
Intussen is het ingrijpende karwei 
weer opgepakt. Het werkschema 
loopt tot maandag 18 oktober. In de 
bouwvakvakantie, 18 juli tot en met 5 
augustus, wordt er niet gewerkt.
.

Door Adriaan Pels

Na alle rumoer over verzakkingen van 
huizen en vrees voor aantasting van 
de houten funderingspalen, had de 
gemeente wel wat uit te leggen. Om dat 
grondig te doen was een informatieavond 

belegd, waarop deskundigen van naam 
een en ander uit de doeken deden. 
Conclusie: houten palen moeten jaren 
droog staan (10 tot 15 jaar) eer ze zo 
aangetast zijn dat de draagkracht kritiek 
wordt. Bij de enkele dagen dat bij de 
rioolwerkzaamheden van droog staan 
sprake is, is het effect niet merkbaar: de 
kwaliteit is na het werk niet anders dan 
ervoor.

Inklinken 
Maar er is een ander risico bij het 
verlagen van het grondwaterpeil, een 
gevaar waar men onvoldoende kijk op 
heeft. Als het water aan de grond onder 
de woningen wordt onttrokken kan 
die, in hoofdzaak de daar aanwezige 
veenlaag, inklinken. En doordat de 
grond aan de palen kan ‘kleven’,  kan 
de grond als het ware de palen naar 
beneden trekken, zodat woningen met 
goede houten palen toch verzakken. Een 
en ander hangt af  hoe diep de palen in 
de dragende zandlaag zijn weggeheid. 

Kort verlagen grondwater heeft geen invloed op de kwaliteit van 
houten funderingspalen 

Onzekere factoren, waardoor men niet 
weet hoe de fundering reageert op 
droogstand.
Om deze bedreiging tegen te gaan, 
worden er nu maatregelen  genomen om 
de grondwaterstand rond de woningen 
onveranderd te houden. Dit gebeurt door 
zogeheten retourbemaling toe te passen. 
Als er bij de bouwput water wordt 
weggezogen, wordt er bij de woningen 
water in de grond gepompt. 

Om te controleren of het water inderdaad 
op peil blijft, worden er peilbuizen 
bij de woningen aangebracht. En om 
gewaarschuwd te worden als er zich toch 
verzakkingen van de huizen voordoen, 
krijgen de gevels ‘hoogteboutjes’. 
Een 0-meting, voortdurende 
controlemetingen en vooraf  bepalen 
bij welke verschillen er moet worden 
ingegrepen, moeten schade voorkomen.

Lees verder op pagina 4

Arien vertelt trots dat ze op haar werk de 
telefoon mag opnemen en video’s omzet 
naar DVD. Ze vindt de Theresiastraat een 
fijne straat met gezellige winkels. Vooral 
bij Blokker koopt ze dingetjes voor op 
haar kamer.  “Van mijn weekgeld (30 
euro contant) ga ik fijn met mijn vriend 
Martin(60) die ook in mijn huis woont naar 
de stad om te winkelen en uit te eten. Soms 
ga ik naar mijn familie in Scheveningen, 
maar ik zie ze niet vaak”. 

Ze heeft niet veel contact met haar 
medebewoners. Ze  gaat meestal met 
Martin, met wie ze al 8 jaar een vaste relatie 
heeft dvd-tjes kijken en roddelblaadjes 
lezen op haar eigen kamer. Trots toont ze 
de ring die ze van hem gekregen heeft. 
Gelukkig gaat hij ook mee verhuizen naar 
Rijswijk en krijgen ze samen meer ruimte. 
In de zomer gaan ze op reis naar Bremen 
met een organisatie die gespecialiseerd is 
in het begeleiden van reizen met mensen 
met een verstandelijke beperking.

 Ze vindt het jammer dat ze onze rustige 
wijk moet verlaten, maar verheugt zich 
ook heel erg op haar nieuwe woonplek. 
De straatfeesten van de Spaarwaterstraat 
met de franse meneer Sylvain en de 
lekkere hapjes waren elk jaar een gezellig 
hoogtepunt.

Er is echter een negatief puntje:”Het 
oversteken bij de bushalte voor de 
bibliotheek vind ik heel gevaarlijk. Ik vind 
dat ze daar een zebrapad of een stoplicht 
moeten maken. Maar zegt ze: ”Voor 
mij is het niet meer nodig, ik ga toch 
verhuizen”.

FysioFiT Floor Terstegge
praktijk voor fysiotherapie

gaat 1 juni 2011 verhuizen!!!

naar de Laan van Nieuw Oost Indië 189
(vlakbij de kruising Juliana van Stolberglaan)

070-3837138 / 06-50534704

Specialisaties o.a.
COPD•	
diabetes•	
oncologie•	
overgewicht•	
zwangerschap•	
schouderklachten•	
knieklachten•	

Bewoners van de ‘Spaar’  foto: El Hoek

Koninginnedag in 
Bezuidenhout

1500-2000 bezoekers Foto: Joni Hazebroek

Franse sferen in de 
wijk

Opening Jeu de boules baan
Eveline van Tinteren (voorzitter Alliance Francaise), Ingrid van 
Engelshoven (wethouder), directeur Stadsdeelkantoor Lilianne 
Blankwaard en Will Wilhelmy Damsté. Foto: Will Wilhelmy Damsté

advertentie

impressies
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Attentie Buurtpreventie!

05WIJKINFO

Scouting Haagse Hout laat zich zien in het 
Bezuidenhout
Scouting Haagse Hout organiseert 
wekelijks leuke en leerzame activiteiten 
voor jongeren uit Bezuidenhout en 
Mariahoeve. Daarnaast is de scouting 
een vereniging die een actieve bijdrage 
levert aan de wijk. Zo werkt Scouting 
Haagse Hout jaarlijks mee aan de 
organisatie rond de vrijmarkt op het 
Spaarwaterveld op Koninginnedag 
en heeft de vereniging een aandeel in 
de jaarlijkse herdenking van 3 maart 
1945.

Door Scouting Haagse Hout en de 
redactie

Koninginnedag in het Bezuidenhout: 
zoals ieder jaar was er weer een vrijmarkt 
georganiseerd op het Spaarwaterveld. 
Ondanks de gezellige drukte verloopt de 
dag doorgaans vlekkeloos en is aan het 
eind van de dag de ernstigste rommel weer 
netjes opgeruimd. Mede dankzij de inzet 

Ron en Linette

Theresiastraat 142
2593 AT Den Haag
T: 070 - 385 82 61
F: 070 - 381 59 77

www.nieuwengelhard.nl
lunchroom@nieuwengelhard.nl

Ook zondags geopend voor een broodje of een gebakje. 

compleet ontbijtje incl.verse jus en koffie € 6,95
Dit ontbijtje is van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 en zondag van 11.00 tot 13.00

Al ons gebak is volgens oma’s recept

Wij hebben een vernieuwde lunchkaart met diverse salades, koude en warme broodjes. 
Wij bezorgen ook al uw broodjes - 15 smaken verse thee - Gratis WiFi - Terras met verwarming

Deze week zijn alle Illy koffiesmaken 1 euro. 
15 soorten verse thee ook 1 euro.

De huisgemaakte appeltaart,kwarktaart,Bossche Bollen 
en chipolatataart 1 euro. ( niet om mee te nemen )

Van 16 t/m 22 mei viert Nieuw Engelhard zijn 

1 jarig bestaan

van vrijwilligers van Scouting Haagse Hout 
is deze feestdag ook dit jaar weer goed 
verlopen. Iedereen die spulletjes wilde 
verkopen heeft een mooi verkoopplekje 
aangewezen gekregen en de rommel is aan 
het eind van de dag weer netjes opgeruimd. 
Ook bij andere activiteiten zetten de 
vrijwilligers van Scouting Haagse Hout 
zich in voor de wijk. Zo regelt de scouting 
de geluidsinstallatie tijdens de jaarlijkse 
herdenking van 3 maart 1945 en verzorgt 
ze tijdens buurtfeesten en wijkfestivals 
verschillende jeugdactiviteiten.
Voor de eigen leden worden iedere 
zaterdagochtend tussen 9:30 en 12:00 uur 
opkomsten georganiseerd. De welpen (7 
tot 11 jaar) draaien hun opkomsten op de 
zolder aan de Helenastraat 6 en de gidsen 
en verkenners (11 tot 14 jaar) zijn iedere 
week in de kelder aan de Robijnhorst 191 
te vinden. Daarnaast gaan de kinderen ieder 
jaar twee keer een weekend weg en wordt 
natuurlijk ook ieder jaar een geweldig 

Vervolg van pagina 3

Foto’s maken
Huiseigenaren die vrezen voor scheuren 
in de muren binnenshuis, worden met het 
oog op het indienen van schadeclaims 
aangeraden foto’s (niet digitaal) te 
maken van de situatie bij de aanvang 
van het werk. En deze bijvoorbeeld bij 
een notaris te deponeren. De betrokken 
gemeentelijke instanties hebben er 
echter alle vertrouwen in dat door 
alle voorzorgen het resterende werk 
schadevrij kan worden uitgevoerd. 

Planning van de werkzaamheden

- 2e Louise de Colignystraat,  Jacob Mosselstraat>>Amalia van Solmstraat 2-5-
2011 – 7-6-2011
- Amalia van Solmstraat, 2e Louise de Colignystraat>>Schenkkade 10-5-2011 – 
8-7-2011
- Van Imhoffplein 3-6-2011 – 15-7-2011
- 3e Louise de Colignystraat, Van Imhoffplein>>Laan van N.O.I.  8-8-2011 – 27-
9-2011
- Jacob Mosselstraat, 2e Louise de Colignystraat>>Schenkkade 23-8-2011 – 24-
10-2011
- Schenkkade rijweg/riolering 19-9-29-9-2011
- Schenkkade plantsoen 29-9-2011 – 18-10-2011

(Bron: gemeente Den Haag)

Buurtpreventieteam in oprichting in Bezuidenhout-Oost

Als alle plannen zijn uitgevoerd, zullen 
binnenkort ook in Bezuidenhout-
Oost de bekende borden ‘Attentie 
Buurtpreventie’ te zien zijn. De eerste 
aanzet tot een buurtpreventieproject 
was een oriëntatiebijeenkomst 
met politie, ervaringsdeskundigen, 
stadsdeelambtenaren en bewoners. 
Een coördinator gaat de resultaten 
uitwerken, in samenwerking met een al 
succesvol bewonersinitiatief.

Door Adriaan Pels

Stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven 
was er en ook stadsdeeldirecteur Lilianne 
Blankwaard toonde haar betrokkenheid. 
Helaas waren er weinig aspirant-
vrijwilligers om de preventieteams 
straks te bezetten naar de vergadering 
gekomen, maar toch was de avond een 
succes. Grootste verrassing was de 
onthulling dat er al een Buurt Interventie 

Team Bezuidenhout bestaat. Het is 
een initiatief van buurtbewoner Fred 
Rombouts, die onder andere ‘stage’ liep 
bij het preventieproject in Mariahoeve. 
Intussen surveilleert zijn team iedere week 
door de wijk om mogelijke criminaliteit, 
overlast en andere problemen op het 
gebied van de leefbaarheid te signaleren. 
Daarbij wordt samengewerkt met 
politie, handhavingsteams en betrokken 
gemeentelijke instaties. Op die manier 
wordt bijgedragen aan de veiligheid en de 
leefbaarheid in de wijk.

Te veel delicten
Dat dit nodig is toont het aantal van 
520 delicten in 2010 aan. Aldus 
wijkberaadvoorzitter Jacob Snijders in 
zijn openingswoord. Vertegenwoordigers 
van de preventieteams Bezuidenhout-
West en Mariahoeve gaven informatie 
over hoe dergelijke teams in de praktijk 
te werk gaan. Belangrijkste voorwaarde 
voor succes is de samenwerking met de 
politie terwijl alles afhangt van de inzet 
van vrijwilligers.

Wie belangstelling heeft kan zich melden 
bij Marja Roel (06 41438184) en Fred 
Rombouts (06 555500250 of e-mail 
bitbezuidenhout@gmail.com).  

Sinds 1998 ben ik al bij de Politie 
Haaglanden en sinds mei 2006 als 
wijkagent werkzaam bij Politiebureau 
Overbosch. De wijken Bezuidenhout- 
Oost en Mariahoeve (wijk Kampen) 
met in totaal 11.000 inwoners vallen 
onder mijn verantwoordelijkheid. Ik 
neem u graag in het kort mee naar mijn 
werkzaamheden in uw wijk.

Door Pleun Jansen

Mensen hebben bij een wijkagent nog 
wel eens het beeld van vroeger voor zich: 
iemand die de hele dag met de handen op 
de rug door de wijk liep, met iedereen een 
praatje hield en voornamelijk burenruzies 
oploste en fietsendieven in de kraag vatte. 
Natuurlijk hoort dat ook nog steeds bij de 
functie. Tijden veranderen, en de functie 
van o.a. de wijkagent verandert daar steeds 
in mee. Vergeleken met 15 jaar geleden, is 
het werkaanbod anders, daarmee een stuk 
veelzijdiger. 

Zo hebben we tegenwoordig te maken 
met een speciale aanpak m.b.t. ‘huiselijk 
geweld’ en ‘eergerelateerd geweld’ en 
bestaat er een intensieve aanpak voor 

‘veelplegers’ (draaideurcriminelen) en 
voor jongeren die dreigen te ontsporen 
enz. We hebben vaak te maken met 
mensen met psychische problemen of met 
een verslaving en worden ingezet bij o.a. 
demonstraties en evenementen, pakken 
verkeersonveilige situaties aan, schrijven 
bekeuringen uit en pakken overlastgevers 
aan. Daarnaast houden we ons intensief 
bezig met woning- en auto inbraken. De 
administratie om dit soort zaken goed af te 
handelen neemt ook zo de nodige tijd in 
beslag. 

Betrokkenheid
“Het werk doen we gelukkig vaak niet 
alleen, maar vaak in samenwerking met 
b.v. de gemeente, woningbouwcorporaties, 
(jeugd)reclassering, diverse 
hulpverleningsinstanties, scholen, het 
wijkberaad en diverse afdelingen binnen 
de politie organisatie. 

Daarnaast ben ik er een groot voorstander 
van om ook de burger,bewoners te 
betrekken bij zaken die in de wijk spelen. 
Immers, betrokkenheid bij de veiligheid 
en leefbaarheid in de wijk en extra ‘oren 
en ogen’ geven een goed signaal af naar 

bijv. inbrekers. Het is bekend dat deze zich 
minder prettig voelen in een wijk waar 
bewoners een beetje op elkaar letten en de 
buurt onderhouden en in de gaten houden.

Ik heb het bijvoorbeeld over de 
achtergelaten vuilniszak, de inmiddels 
groen uitgeslagen fiets op de hoek, mensen 
die hun hondenpoep niet opruimen etc. Er 
is niets mis om mensen zelf aan te spreken 
op hun gedrag. Het gaat hierbij om de toon 
die de muziek maakt natuurlijk, maar daar 
is vaak alles van afhankelijk.”

Samen
Naast alle problemen die in de wijk 
spelen, zijn er gelukkig ook momenten 
waarop de bewoners met elkaar kunnen 
samen zijn. Elk jaar houden enkele 
straten een straatfeest of doen mee met 
de straatspeeldag. Er komen steeds meer 
mensen die zich willen inzetten voor hun 
straat, buurt of wijk. Dat is een goed teken 
en ondersteun ik van harte. 

Wanneer mensen met mij in contact willen 
komen, kunnen zij dat het beste doen via 
0900-8844 of een bezoek brengen aan het 
bureau. Het kan zijn dat ik in de wijk ben, 
ik bel dan op een later tijdstip terug”.

Wijkagent Pleun Jansen over haar werkzaamheden in 
uw wijk

zomerkamp georganiseerd. Nieuwsgierig 
geworden? Scouting Haagse Hout heeft 
een eigen website: 
www.scoutinghaagsehout.nl


