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Voorwoord
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van het Wijkberaad Bezuidenhout over het jaar 2012. Het
bestuur van het Wijkberaad heeft zich de laatste jaren meer en meer gericht op het actief faciliteren
van door wijkbewoners georganiseerde activiteiten. Een groot deel van dit jaarverslag wordt dan
ook ingenomen door werkgroepen, die onder de vlag van het Wijkberaad werkzaam zijn.
Het bestuur wil al deze vrijwilligers bedanken voor hun inzet en hun bijdragen voor dit jaarverslag.
Onmisbaar was de secretariële ondersteuning door Wilma Brongers en haar opvolgster Rachel van
der Veen.
Yorick Prinzen, secretaris
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Wijkberaad Bezuidenhout
Inleiding
Volgens artikel 3 van de statuten stelt de stichting Wijkberaad Bezuidenhout, kortweg het
Wijkberaad, 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 2012 heeft het Wijkberaad aan deze doelstelling ruime uitvoering gegeven door groepen van
bewoners te ondersteunen bij contacten naar de gemeente en andere instanties, het financieel
ondersteunen van vele activiteiten zoals straatfeesten, alsook het organiseren van een wijkfestival,
een culturele wijkbewonersdag en de jaarlijkse bewonersvergadering met daarin informatie voor de
wijkbewoners.
Het Wijkberaad richt zich in praktijk op Bezuidenhout Midden- en Oost, omdat Bezuidenhout-West
geheel zelfstandig en onafhankelijk opereert.
Per 31 december 2012 bestond het bestuur van het Wijkberaad uit de volgende personen:
- Jacob Snijders (voorzitter)
- Aad Tulling (penningmeester)
- Yorick Prinzen (secretaris)
- Annemiek Tromp (Schenkgebied/Haagse Bos)
- Marja Roel (Bezuidenhout-Oost/projecten)
Gedurende het jaar 2012 hebben er geen bestuurs- of functiewisselingen plaatsgevonden.
Bestuursleden worden gekozen (of herverkozen) tijdens de jaarlijkse bewonersvergadering van het
Wijkberaad Bezuidenhout.
Een bestuurslid mag in principe niet meer dan 2 termijnen van 3 jaar dienen, met uitzondering van
bijzondere omstandigheden.
In 2012 heeft het bestuur acht keer vergaderd in het Wijk- en Dienstencentrum. Op 12 november
2012 heeft in het Wijk- en Dienstencentrum de jaarlijkse bewonersvergadering plaatsgevonden, die
zeer goed bezocht werd door ongeveer 75 buurtbewoners.
Activiteiten
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 16 januari 2012 konden de wijkbewoners elkaar ontmoeten en
tevens kennismaken met stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard.
Op zondag 4 maart 2012 was het bestuur aanwezig bij de herdenking van het bombardement op
het Bezuidenhout van 3 maart 1945 en legden twee bestuursleden een krans bij het Juliana van
Stolberg monument aan de Koningin Marialaan.
Op 30 april 2012 organiseerde het Wijkberaad de jaarlijkse Koninginnedag Vrijmarkt op het
Spaarwaterveld. De Vrijmarkt kwam tot stand door de medewerking van het kinderwerk, het
jongerenwerk en het ouderenwerk van stichting VÓÓR Welzijn Bezuidenhout. Naast enkele
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wijkorganisaties was Scouting Haagse Hout aanwezig voor de kinderen. Mede door het goede weer
en de ruime bekendmaking werd een record aantal van 1500 deelnemers en bezoekers aan de
Vrijmarkt geteld.
Op 2 juni 2012 organiseerde het Wijkberaad de algemene wijkactiviteit Parels van Bezuidenhout. Dit
is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement met een toenemend aantal deelnemers en ook
bezoekers. Wijkbewoners met een bijzondere of interessante hobby stelden hun huis open voor
belangstellenden uit Bezuidenhout. Wederom deden vele nieuwe deelnemers mee en de uiterst
succesvolle dag trok ook dit jaar weer meer bezoekers dan vorig jaar.
Op 1 september 2012 organiseerde de werkgroep Sophiepark het jaarlijks terugkerende en zeer
succesvolle Sophieparkfeest. Overdag ingevuld door een Zeskamp voor de kinderen en 's avonds
door een barbecue en muziek voor de buurt. Verderop een verslag van het geslaagde buurtfeest.
Op 8 september 2012 werd voor de derde keer het Bezuidenhoutfestival georganiseerd met veel
informatie en activiteiten door en voor de buurt.
Op 12 november 2012 was de jaarlijkse bewonersavond in het Wijk- en Dienstencentrum aan de
Johannes Camphuysstraat. Aanwezig waren 75 bewoners, meer dan het jaar daarvoor. Naast het
formele gedeelte, was er ruimte voor de verschillende werkgroepen om kort verslag te doen van
hun activiteiten en de status daarvan.
Externe contacten
Het bestuur heeft op vele vlakken contact met de gemeente en aanverwante instellingen gehad. Zo
is de voorzitter van het bestuur telkens aanwezig geweest bij het voorzittersoverleg Haagse Hout,
waar de voorzitters van de verschillende wijkberaden van het stadsdeel aanschoven bij onze
stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard. Ook met stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven was
er regelmatig overleg.
Een van de onderwerpen, die het bestuur in 2012 flink heeft bezig gehouden, was de door de
wethouder voorgenomen wijziging van subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties. In 2012 is het
nieuwe subsidiebeleid ingevoerd, met de nodige kinderziektes. Reden voor het bestuur om veel
contact met gemeenteraadsleden over dit onderwerp te hebben.
Door de voorzitter van het Wijkberaad is actief contact gezocht met de winkeliersvereniging van de
Theresiastraat en is besproken hoe winkeliers en bewoners elkaar kunnen aanvullen. Het nieuwe
BIZ-plan met Europese en gemeentelijke subsidie, evenals (financiële) deelname door alle winkeliers
zal er in de komende jaren voor zorgen dat de Theresiastraat nog mooier wordt en nog duidelijker
het winkelhart van Bezuidenhout zal zijn.
Eerder door buurtbewoners uitgevoerde schouwen in de wijk hebben in 2011 nog steeds niet tot
concrete resultaten geleid. De meeste actiepunten zijn nog niet uitgevoerd en het Wijkberaad blijft
hier ontevreden over. Het onderwerp werd voortdurend aangekaart bij het stadsdeelkantoor, de
gemeenteraad en het gemeentebestuur. Vooral de omgeving van het treinstation Laan van Nieuw
Oost-Indië blijft zeer rommelig. Dit wordt vooral veroorzaakt door het eigendom bij verschillende
partijen: HTM, NS, Ministerie van SZW en Gemeente. Het Wijkberaad blijft aandringen bij de
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Gemeente om snel een aantrekkelijker aanzicht te realiseren van deze belangrijke toegang tot Den
Haag.
De voorzitter van het bestuur heeft zich ook intensief bemoeid met de bewonersproblemen in de
Pijnacker Hordijkstraat, Inmiddels is dat in positieve zin veranderd en vindt er overleg met
de bewoners en woningcorporatie Haag Wonen plaats.
Aan de situatie van de ontruiming door de NS van enkele tuintjes aan de Schenkkade heeft het
Wijkberaad weinig kunnen doen, omdat alle contractuele afspraken werden nageleefd. Op het
communicatieve vlak had het echter allemaal wel beter gekund. Wat de NS met de strook aan
de Schenk en het Groene Oor van plan is, blijft vooralsnog onduidelijk. Gedeeltelijk is de grond
nodig om een fietsstrook langs het spoor te verlengen.
Al in 2011 is de aanzet gegeven tot een discussie over fijnstof in de wijk, afkomstig van met name
de Utrechtsebaan en het doorgaande verkeer over de hoofdwegen. Het doel is om te komen tot
een vermindering van de uitstoot door met gemeente en bedrijven naar een oplossing daarvoor
te zoeken. De discussie zal de komende jaren vervolgd worden.
Omdat het betreffende convenant met de gemeente Den Haag in december 2010 was verlopen,
zijn er uitvoerig gesprekken gevoerd over het terugnemen van het Spaarwaterveld in eigen beheer
door de gemeentelijke Dienst Stadsbeheer. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar een substantiële
verbetering van het veld door herinrichting en wijziging in een volledig recreatief sportveld.
Verder zijn er op diverse niveaus contacten met de Stichting Boog, de Stichting VÓÓR, Fonds 1818,
Klankbordgroep Jongeren, Het Haagse Hopje, de Christus Triumfatorkerk en Church of our saviour.
Daarnaast waren er nog vele andere contacten met bewoners, ondernemers en instanties. Het
voert te ver om alle groepen afzonderlijk te benoemen. Bovenstaande is een beperkte opsomming
van de onderhouden contacten.
De wijk-website www.bezuidenhout.nl vervult een belangrijke rol in de communicatie met de
bewoners, naast de wijkkrant Bezuidenhout Nieuws. Beide kanalen zijn niet mogelijk zonder alle
vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Er is een blijvende vraag naar vrijwilligers die hieraan een
(kleine of grote) bijdrage kunnen leveren. Voor de website worden periodiek informatieavonden
georganiseerd om werkgroepen en vrijwilligers te leren hoe men zelf informatie op de website kan
toevoegen. Hier zal in de toekomst steeds meer gebruik van worden gemaakt.
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Bezuidenhout Nieuws
Inleiding
Bezuidenhout Nieuws is een wijkkrant, bestemd voor en gemaakt door bewoners van
Bezuidenhout Midden- en Oost. Bezuidenhout Nieuws is naast de wijkwebsite een van de
belangrijke communicatiemiddelen om de wijkbewoners te bereiken.
Het doel van Bezuidenhout Nieuws is:
 de bewoners zo goed mogelijk 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 het gevoel geven dat ze in een wijk wonen waar ze trots op mogen zijn.
Vergaderingen vinden iedere laatste maandag van de maand plaats behalve in juli. In totaal wordt
er dus minimaal 11 keer per jaar vergaderd.
Activiteiten
Bezuidenhout Nieuws is in 2012 volgens planning vijf keer verschenen. Begin 2012 trad een nieuwe
hoofdredacteur aan: Fred Geelen. Inclusief de hoofdredacteur, telde de redactie aan het begin van
het jaar 8 leden, aan het eind van het jaar waren dat er 15 (inclusief fotografen, vormgever en
acquisiteur).
Niet alleen op “personeelsgebied” is er veel gebeurd. Met ingang van het tweede (april) nummer is
de omvang van de krant vergroot van 8 naar 12 pagina’s. Met ingang van het septembernummer
tooit het nieuwe logo van het Wijkberaad de cover van de krant. En met ingang van het
decembernummer heeft Bezuidenhout Nieuws zelfs een geheel nieuwe opmaak gekregen.
In printvorm verschijnt de krant nog steeds in zwart/wit, maar sinds het decembernummer staan
alle edities als PDF in kleur op de website bezuidenhout.nl.
In 2012 heeft de redactie van de krant zoveel mogelijk samengewerkt met de beheerder van de
website, ook om te onderstrepen dat beide media complementair zijn bij het informeren van de
wijkbewoners. Dit is ook een van de redenen om in de krant, waar dat kan, (door) te verwijzen naar
de website. Vanaf het eerste nummer van 2013 wordt Bezuidenhout Nieuws in plaats van 12
pagina’s 16 pagina’s dik. Het streven is dat Bezuidenhout Nieuws zichzelf volledig kan bedruipen uit
de advertentiekosten.
Externe contacten
Er zijn regelmatig contacten met:
- het Wijkberaad, indirect met de diverse werkgroepen;
- de bewoners;
- de gemeente Den Haag (afdeling Communicatie, Stadsbeheer e.a.), het Stadsdeelkantoor;
- de stichting VÓÓR;
- de Vrijwilligerscentrale;
- diverse verenigingen en sportclubs.
De communicatie verloopt veelal door middel van vergadermomenten, telefoon of e-mail.
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Website
De website Bezuidenhout.nl is in 2012 meer dan 80.000 keer bezocht. In het jaar dat de wijkwebsite
10 jaar bestaat is het, zoals eigenlijk elk jaar opnieuw, weer beter bezocht. Sinds de vernieuwde
website in 2009 in de lucht is, waren er in 2010 zo'n 31.000 bezoeken en in 2011 ruim 58.000. Het
afgelopen jaar is de groei met meer dan een derde toegenomen naar ruim 80.000 bezoeken. In
totaal zijn er ca 375.000 pagina’s bekeken, gemiddeld 4½ pagina’s per bezoek (vorig jaar was dat
nog minder dan 3½ pagina’s per bezoek) en ruim 1000 per dag. Sinds het najaar waren er
gemiddeld ruim 4.000 unieke bezoekers per maand die bij elkaar ruim 8.000 bezoeken aflegden. Dat
betekent ook dat in 2013 de grens van 100.000 bezoeken zou moeten kunnen worden gehaald en
misschien wel een half miljoen (niet gek voor een wijkwebsite!) bekeken pagina’s.
Er werden bijna 500 berichten en activiteiten, allen gericht op of interessant voor inwoners van
Bezuidenhout, op de website geplaatst. Op basis van het bovenstaande is maar één conclusie
mogelijk: Bezuidenhout leeft!
Vernieuwingen
Het afgelopen jaar is er weer een aantal vernieuwingen aan de website aangebracht door LT
Software, onze snelle, kundige en trouwe websitebouwer met wie het contract voor 2013 weer is
verlengd.
Wat direct opvalt is dat het uiterlijk van de website is aangepast, met name de kleur van de rechter
knoppenbalk, het logo van het Wijkberaad (de grote financier van de website) en de skyline van
Bezuidenhout aan de bovenzijde, net zoals de wijkkrant.
Voorts zijn Bezuidenhout Maps toegevoegd. Dat zijn kaarten waarop verschillende voor bewoners
van belang zijnde locaties in Bezuidenhout zijn weergegeven. Daarbij kan worden gekozen uit
scholen, supermarkten, restaurants, voorzieningen, etc. Deze functionaliteit wordt in 2013 verder
uitgebreid.
De in de wijk te koop en te huur staande woningen zijn toegevoegd met een link naar meer
informatie op Huizenzoeker.nl. De gepresenteerde lijst is altijd actueel, want de gegevens worden
automatisch real-time gegenereerd.
Ook nieuw en volledig geautomatiseerd is de informatie onder de knop vergunningen. Alle in onze
wijk aangevraagde en verleende/afgewezen vergunningen door de gemeente zijn nu terug te
vinden via deze functionaliteit.
Vanaf 2013 zullen er ook banners voor reclame-uitingen op de homepagina te zien zijn. Wij hopen
dat deze faciliteit het in de toekomst mogelijk maakt om de website in de toekomst geheel self
supporting te kunnen laten zijn. Daar moeten de bedrijven binnen (en buiten) Bezuidenhout echter
nog wat meer van doordrongen worden. Misschien dat de overschrijding van de 100.000 bezoekengrens wel een bijdrage aan dat besef gaat leveren.
Daarnaast werken wij tegenwoordig met "tags". Dat betekent dat berichten met hetzelfde
trefwoord (de tag) automatisch met een link onder het betreffende bericht worden geplaatst. En
men kan nu als bezoeker elk bericht ook meteen twitteren. Binnenkort volgt nog een mogelijkheid
om berichten ook te "Facebooken".
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Vanaf het twitter-account @BezuidenhoutDH is in 2012 ongeveer 400 keer naar inmiddels bijna 300
volgers getweet en geretweet.
Tot slot is er nog het één en ander "onder de motorkap" aangepast, zodat het vullen van de website
nog gemakkelijker is geworden.
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Werkgroep Bezuidenhout Oost
Inleiding
Het gebied Bezuidenhout Oost is gelegen tussen de Bezuidenhoutseweg, Carel Reinierszkade,
Schenkkade/Loolaan en Laan van Nieuw Oost Indië.
De werkgroep Oost is begonnen in 1984 en bestond destijds uit 6 bewoners. In 2012 bestond de
werkgroep uit 7 mensen en werd er 9 keer vergaderd. De werkgroep werkt met een roulerende
voorzitter. De vergaderlocatie is de bestuurskamer van het Wijkberaad Bezuidenhout in het Wijken Diensten Centrum aan de Johannes Camphuysstraat 25. Van alle vergaderingen zijn verslagen
gemaakt, die te vinden zijn op de website van het Wijkberaad en voor alle bewoners beschikbaar
zijn.
Per hectare wonen er 112,4 mensen in Bezuidenhout Oost. Dat is erg hoog in vergelijking met de
andere buurten in Haagse Hout. De woondichtheid is ook erg hoog met 68 woningen per hectare.
De huidige norm is ongeveer 32 woningen per hectare.











Activiteiten
Nauwlettend volgde de werkgroep de ontwikkelingen in het aandachtsgebied en nam zo nodig
contact op met de betreffende instanties.
De belangrijkste zaken in het gebied Bezuidenhout Oost voor 2012 waren en/of zijn o.a.:
De locatie Spaarwaterstraat: 184 bouwontwikkelingen volgen en actie op het moment dat de
gemeente ons meldt, dat het bouwplan ter inzage beschikbaar is. In 2009 werd ons al gemeld, dat
de bouwplannen 1 jaar zijn vertraagd. Anno 2012 zijn er nog steeds geen bouwactiviteiten. Eind
2010 vertrok Aegon van deze locatie, waar zij tijdelijk kantoorunits had staan. Het gezinsvervangend
tehuis op nummer 100 is leeg komen te staan en verbouwd.
Het schoolgebouw aan de Rooseboomstraat 12 is in december door de St. Paul school verlaten om
naar een nieuwbouw in Mariahoeve te gaan. Het gebouw in de Rooseboomstraat is niet meer
geschikt voor onderwijs aldus de firma Deloitte, die deze locatie heeft onderzocht.
Het Spaarwaterveld staat op de nominatie voor herinrichting. Het is de bedoeling de container )het
Haagse Hopje) te vervangen door een representatiever onderkomen. Er is veelvuldig overleg
gevoerd in het kader van de herinrichting.
De eventuele plaatsing van de ORAC’s (Ondergrondse Rest Afval Containers) in de buurt Oost. Deze
actie zal in 2013 weer aan de orde komen dus 'Vinger aan de Pols' is hier het motto.
Ook de plaatsing van de zogenaamde fietstrommels in de wijk loopt door in 2013.
Ontwikkelingen met betrekking tot het "Groene Oor" (gebied tussen Voorburg en Den Haag bij de
Loolaan). Ten gevolge van de ontwikkelingen in Mariahoeve heeft dit gebied meer aandacht
gekregen. Met de eigenaar NS Spoor zijn afspraken gemaakt over het schonen en de bestemming
van dit gebied. De werkgroep participeerde in de begeleidingsgroep van de dienst DSO van de
gemeente. Een recreatieve bestemming heeft onze voorkeur, eventueel met ruimte voor de
paardenbezitters. Eind 2012 was de stand van zaken, dat de Natuurbelevingstuin in de omgeving
van de Stadsboerderij ondanks de bezuinigingen toch is doorgegaan. Besprekingen lopen nog via de
werkgroep Schenkstrook.
Ook de actie "Schouwen" is dit jaar doorgezet. Samen met de milieuambtenaar, groenbeheerder en
de wegbeheerder is in 2012 drie maal geschouwd.
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Ondanks grote protesten van omwonenden is dit jaar begonnen met een opbouw op het
kinderdagverblijf " Knabbel en Babbel" in de Van der Wijkstraat.
De werkgroep heeft een eigen link op de website Bezuidenhout.nl gekregen.
Een aantal mensen uit de werkgroep houdt zich bezig met verkeersknelpunten. Er is een lijst van 92
knelpunten, waarvan er al 80 zijn opgelost of door de tijd zijn ingehaald. De nog 22 openstaande
punten worden met de wegbeheerder en politie besproken.
Er is een lijst opgesteld van ambities en taakstellingen voor de werkgroep, die zo nodig getoetst
wordt.
Externe contacten
Over diverse aspecten zijn er contacten geweest met partijen, zoals:
Stichting Vóór over welzijnsaspecten;
Dienst Stadbeheer Haagse Hout over openbare ruimten wegbeheer en scholenoverleg;
Overleg met de stadsdeelwethouder over het stadsdeelplan;
Periodiek overleg met Klankbordgroep (stadsdeeldirecteur OCW, ambtenaar, st. Vóór, politie);
Directeur stadsbeheer over jongeren in het klankbordoverleg;
Dienst DSO over bouwprojecten;
De politie (wijkagent).
De verslagen van de werkgroep Oost liggen voor belangstellende bewoners ook op het kantoor van
het wijkberaad ter inzage.
Elke bewoner van 18 jaar en ouder kan lid worden van de werkgroep.
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Werkgroep Bezuidenhout-Midden
Inleiding
De werkgroep Bezuidenhout-Midden bestond in 2012 uit Yvonne Wils, Jacob Snijders, Ad Wouters
en Rob van der Zwan.
Activiteiten
De werkgroep heeft zich in 2012 vooral bezig gehouden met pogingen om de kwalijke effecten van
de fijnstofproductie door het autoverkeer in de Utrechtsebaan te verminderen.
Daarnaast werd er af en toe gesproken over de parkeerdruk, de grondwateroverlast en de dreiging
van de ondergrondse afvalcontainers in onze wijk.
Het fijnstofproject startte onder de naam 'Fijnstof in Bezuidenhout', maar wordt inmiddels 'Schone
lucht in Bezuidenhout' genoemd.
Na literatuurstudie en gesprekken met deskundigen (o.a. van de GGD Den Haag) werd een
discussiestuk 'Fijnstof in Bezuidenhout' geschreven, dat als uitgangspunt voor onze actie dient.
Tijdens overleg met enkele gemeenteambtenaren bleek dat zij van de verschillende mogelijkheden
om de fijnstofproductie te verminderen, het elektrostatisch 'dak' het meest haalbaar achtten. Zo’n
dak bestaat uit draden die boven de weg aan lichtmasten zijn bevestigd, aangevuld met een geaard
metaalgaasscherm in de bermen. De draden boven de weg worden positief geladen en vormen in
combinatie met de negatieve natuurlijke lading van de aarde een elektrostatische ruimte boven de
weg, waardoor de fijnstofdeeltjes neerslaan op het wegdek.
Vanaf begin 2012 werd geprobeerd een informeel gesprek te krijgen met de heer Baldewsingh, onze
wethouder van Volksgezondheid. Dat werd een formeel gesprek ten stadhuize op 2 november 2012.
De heer Baldewsingh meldde vertegenwoordigers van de werkgroep kort en krachtig dat de
gemeente zich in 2015 keurig aan de Europese luchtkwaliteitsnormen zou houden en er dus geen
maatregelen in de Utrechtsebaan nodig zijn.
Inmiddels was op 8 september een Burgerinitiatief gestart, d.i. een handtekeningenactie waardoor
behandeling van het fijnstofprobleem in de gemeenteraad mogelijk wordt. Eind 2012 liep die
handtekeningenactie nog en werden er voorbereidingen getroffen voor gesprekken met
gemeenteraadsleden.
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Buurt Preventie Team Bezuidenhout (BPT)
Inleiding
In 2011 werd Jurriaan Wouters door het Wijkberaad benaderd om een Buurt Preventie Team
Bezuidenhout (BPT) op te richten. Hij heeft hiertoe een handboek geschreven. In november 2011 is
een wervingscampagne gestart en een huisstijl ontwikkeld. Op 19 februari 2012 werd het BPT
officieel geïnstalleerd.
Doelstelling
Natuurlijk wonen wij in een redelijk veilige wijk en dit willen wij zo houden. Daarom heten wij ook
'preventieteam', om te voorkomen dus. Ons team bestaat inmiddels uit een enthousiaste groep van
rond de 40 vrijwilligers uit Bezuidenhout en wij zijn voordurend op zoek naar nieuwe deelnemers,
om nog meer surveillances te kunnen plannen.
Met ons team proberen wij onze wijk voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te houden en wij
streven naar de veiligste wijk van Den Haag.
Wij rapporteren onveilige situaties, melden kapot straatmeubilair en defecte verlichting, geven
bewoners advies op het gebied van preventie en zoeken zelfs naar vermiste huisdieren. Ook
spreken wij mensen aan op ongewenst gedrag. Door onze opleiding kunnen wij hulp verlenen in
geval van nood. Wij kunnen door diverse initiatieven meerwaarde creëren voor ons Buurt Preventie
Team. Uit reacties van buurtbewoners maken wij op dat het subjectieve veiligheidsgevoel intussen
is toegenomen.
Organisatie
Samenstelling van de staf:
Coördinator:
Communicatie en personeel:
Logistiek/materiaal:
Verbindingen/ICT:
Psycholoog:

Jurriaan Wouters
Will Wilhelmy Damsté-Batenburg
Rudolph Francis
Mark Jan de Wit
Ineke Engels-Minkman

Het totale team bestaat uit ongeveer 40 vrijwilligers, die regelmatig een ronde lopen door de wijk of
op de Vaste Post zitten om de surveillances aan te sturen. Er is bewust gekozen voor flexibiliteit, de
vrijwilligers bepalen zelf hoe vaak zij willen surveilleren en wanneer.
Hiervoor is een communicatiesysteem in gebruik, waarop de geplande surveillances worden
aangekondigd. De vrijwilligers kunnen zich zo eenvoudig aan- of afmelden. Surveillances worden op
onregelmatige dagen/tijden gepland om niet voorspelbaar te zijn. Minimaal eens per 14 dagen
wordt een nachtsurveillance ingeroosterd.
Communicatie en werving
Het BPT heeft ervoor gekozen herkenbaar te surveilleren, d.w.z. logo, uniform, uitrusting enz. Om
buurtbewoners en instanties te informeren over het bestaan van het BPT is veelvuldig de pers
benaderd, zijn posters en flyers in de wijk verspreid, is er een pagina op de website Bezuidenhout
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aangemaakt, staan wij op Facebook en hebben wij een Twitter-account. In de wijk zijn een zevental
borden geplaatst om aan te geven dat hier een BPT actief is.
Tijdens wijkactiviteiten is het BPT aanwezig, bv. bij het Bezuidenhout Festival, Nationale Politiedag
etc. Elke maand wordt een voorlichtingsavond georganiseerd om geïnteresseerden te motiveren om
zich op te geven bij ons team. De werving is een continu proces. De vrijwilligers van het BPT zijn
allen gescreend door de Politie.
Het BPT heeft een communicatiesysteem in gebruik. Hierop is de planning van de surveillances en
overige activiteiten aangegeven. De surveillanten kunnen zich aan- of afmelden voor een activiteit,
zij kunnen onderling communiceren, er wordt een statistiek bijgehouden, etc.
De groep vrijwilligers groeit nog steeds en dit is ook ons doel. Hoe meer vrijwilligers, hoe vaker wij
een surveillance uit kunnen zetten. Uiteraard zijn er ook al wat mensen afgevallen, omdat het niet
was wat men ervan verwachtte of dat men zich opgaf en geen surveillances liep.
Opleidingen
Om onze vrijwilligers goed voorbereid de straat op te kunnen sturen, hebben wij de nodige
cursussen georganiseerd:
Presentatie door Politie aan het Bureau Overbosch;
Cursus Waarnemen en Observeren;
Opleiding Reanimatie en bediening AED;
Cursus Weerbaarheid en omgaan met agressie;
Cursusdag van het Stedelijk Netwerk;
Deelname aan de actie Burgers in Blauw;
Inwerken vrijwilligers voor de Vaste Post.
Vergaderingen en evaluatie
De staf communiceert met name via mail en telefoon. Zo nodig wordt een vergadering ingepland.
Eens per drie maanden vindt een evaluatie plaats met alle vrijwilligers.
Aantal surveillances
In 2012 werden 48 surveillances gelopen, waarvan 1 x per 2 weken een nachtpreventie. Wij zijn
begonnen met 1 x per week, later werd dit opgevoerd naar 2 x per week.
Externe contacten
Regelmatig vindt overleg plaats met het Stadsdeelkantoor, Politie, Handhavingteam en het Stedelijk
Netwerk. Contacten zijn gelegd met bedrijven/instanties voor de inventarisatie van AED apparatuur,
Hartveilig Wonen, SOS Alarmhulpdienst, Brandweer, Hartstichting, Alarmcentrale, coördinatoren
van andere BPT’s en BIT’s.
De vrijwilligers zijn aangemeld bij Amber Alert, Burgernet, Hartveilig Wonen, SOS Alarmhulpdienst.
De eerste contacten zijn gelegd met de Brandweer, met als doel inzetbaar te zijn bij calamiteiten en
voorlichting te kunnen geven op het gebied van Brandpreventie.
Kleding en uitrustingsstukken
Jaarverslag 2012 Wijkberaad Bezuidenhout

13

17 september 2013

Wij hebben bij de start van ons team jassen overgenomen van een preventieteam, dat was
opgeheven. Deze jassen zijn echter van uitermate slechte kwaliteit. Het grootste probleem is dat
het vrij onhygiënisch is om elke keer van jas te moeten wisselen. Een eigen uitrusting voor elke
vrijwilliger is daarom een must. Inmiddels zijn de jassen (met uitneembare voering , die als
fleecetrui kan worden gedragen) besteld. Buiten de jassen zijn ook mutsen en petten besteld.
Verder zijn onze teams uitgerust met een camera, een telefoon, een zaklamp, een fluit en een First
Responder-kit, die in een koppel worden gedragen.
De mobiele telefoons brengen teveel kosten met zich mee en zijn niet praktisch in het gebruik.
Daarom informeren wij momenteel naar het gebruik van portofoons.
6 minuten zone
Het BPT Bezuidenhout heeft zich ingezet om in onze wijk een 6 minuten zone te verwezenlijken. Dit
is een alarmeringssysteem, waarbij d.m.v. een sms-bericht hulpverleners snel kunnen worden
ingezet in geval van een hartstilstand, in afwachting van de reguliere diensten. De eerste minuten
zijn dan cruciaal. Wij hebben reeds een netwerk van 40 vrijwilligers, die zich ook buiten de
surveillances om kunnen inzetten als hulpverlener in geval van nood.
Om dit alarmeringssysteem facilitair te ondersteunen hebben wij contact gelegd met de
Alarmcentrale, Hartveilig Wonen en SOS-Alarmhulpdienst, die ons initiatief van harte ondersteunen.
Wij zijn vervolgens gestart met de inventarisatie van alle beschikbare AED apparatuur en
gediplomeerde hulpverleners in Bezuidenhout. Wij hebben een persbericht uit laten gaan en er zijn
diverse vermeldingen in kranten, websites en sociale media verschenen. Ook hebben wij de
bedrijven in onze wijk aangeschreven. De Winkeliersvereniging Theresiastraat heeft ons gemeld, dat
zij de intentie hebben drie AED apparaten aan te schaffen en opleidingen te gaan organiseren.
In oktober 2012 is het alarmeringssysteem van Hartveilig Wonen geactiveerd via de alarmcentrale.
Inmiddels hebben wij reeds 3 meldingen gekregen van buurtbewoners die door een hartstilstand
werden getroffen.
Haagse Hulde 2012
Het BPT Bezuidenhout werd genomineerd voor de Jury- en Publieksprijs Haagse Hulde 2012. Dit is
een prijs voor vernieuwend vrijwilligerswerk.
Het BPT heeft met 46 % van de stemmen de Publieksprijs gewonnen. In november werd de prijs
(een bronzen ooievaar, een oorkonde en € 2.000,-) uitgereikt in het Atrium aan het Spui.
Folderacties
Ons team heeft diverse folderacties gehouden ter informatie van buurtbewoners over:
 Fietsendiefstal;
 Inbraak in auto’s;
 Inbraak in woningen;
 Burgernet.
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Ervaringen
Uiteraard hebben wij een redelijk veilige wijk, maar toch zijn er wel incidenten geweest. Door
opmerkingen van buurtbewoners/ondernemers blijkt echter dat het subjectief veiligheidsgevoel is
toegenomen.
In het tuinencomplex aan de Loolaan zijn diverse malen personen betrapt op inbreken/insluipen en
zijn deze overgedragen aan de politie.
Bij een aanrijding (met een geparkeerde auto) in de Theresiastraat werd het nummerbord van de
vluchtende auto gefotografeerd door onze surveillanten. Het kenteken werd doorgegeven aan de
politie.
Regelmatig zoeken wij contact met overlastgevende jongeren. Wij spreken ze hierop aan. Inmiddels
hebben wij twee jongeren (15 jaar) in ons team, waarvan één als een officiële stageplaats. Op het
gebied van leefbaarheid hebben wij veelvuldig aan de gemeente gerapporteerd over zaken als:
kapot straatmeubilair, verzakte stoeptegels en defecte verlichting. Ook hebben wij aangegeven
waar de verlichting kan worden verbeterd. Wel komen er soms vreemde meldingen bij het BPT
binnen. Wij hebben de stelling dat alles wat achter de voordeur plaatsvindt niet tot onze taak
behoort. Deze zaken verwijzen wij door naar de wijkagent. In samenwerking met de politie zijn vlak
voor de jaarwisseling extra surveillances gelopen om brandbaar- en losliggend materiaal te laten
verwijderen.
Locatie WDC
Het BPT werkt vanuit het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout. De kamer van het Wijkberaad
wordt gebruikt als Vaste Post. Daarbij hebben wij steeds een extra ruimte nodig voor de briefing en
opvang van surveillanten voor de koffie en eens per maand voor de voorlichting. Ook kampen wij
met een chronisch ruimtegebrek voor het opbergen van uitrustingsstukken en andere materialen.

Plannen voor 2013
Het BPT Bezuidenhout streeft naar meerwaarde door het team, zodat wij als BPT ook buiten de
surveillances om inzetbaar zijn bij calamiteiten. Inmiddels hebben wij contact gehad met de
Brandweer over een samenwerkingsvorm met het BPT. Hiertoe zal te zijner tijd een convenant
worden opgesteld. De Brandweer ziet een rol voor het BPT als hulpverlener en assistentie bij het op
afstand houden van toeschouwers. Tevens wil zij een aantal vrijwilligers opleiden als voorlichter
voor buurtbewoners met betrekking tot brandpreventie. In 2013 staat de EHBO-opleiding (met een
officieel diploma) op ons programma. Dit wordt namelijk vereist bij hulpverlening in geval van
calamiteiten. Uiteraard dienen de gediplomeerden jaarlijks op herhaling te gaan om dit certificaat
geldig te houden. Deze opleiding is inclusief Reanimatie en AED. Wij streven naar contact met
preventieteams van gebieden om ons heen, om daarmee een samenwerking te bewerkstelligen.
Helaas zijn de teams Bezuidenhout West en Mariahoeve opgeheven. In Voorburg zijn diverse teams
actief en is er één in oprichting.
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Boze Emma
Inleiding
De bewonerscommissie "Boze Emma" probeert als een zelfstandige vereniging in een ruim gebied
rond het Emmapark de woonbelangen in dit gebied te behartigen. Conservering en verbetering van
het woon- en leefmilieu in de buurt zijn daarbij de hoofddoelen.
De meest recente ledenlijst van "Boze Emma" is bekend bij het secretariaat van het Wijkberaad
Bezuidenhout.
Er is in 2012 1 maal officieel voltallig vergaderd. Gezien de platte organisatiestructuur van de
bewonerscommissie vinden er tussendoor de nodige korte en kleinschalige bijeenkomsten plaats
om zaken die in de wijk spelen op korte termijn aan te pakken.
Activiteiten
In de werkzaamheden van "Boze Emma" spelen al jaren zowel het grote als het kleine een
belangrijke rol. Beide zijn namelijk belangrijk voor de leefbaarheid van de wijk. Het grote behelst het
in de gaten houden van de kantoorprojecten in het Bezuidenhout, die hun uitstraling hebben naar
de wijk rond het Emmapark, maar het kleine is daarbij ook belangrijk voor die leefbaarheid. Dat de
parkeerdruk onze constante aandacht vraagt, moge duidelijk zijn.
In verband met dit alles zijn er altijd leden van "Boze Emma" aanwezig bij de overleggroep
Beatrixkwartier, de Gebruikersgroep Haagse Bos en bij de diverse soorten bijeenkomsten, die zowel
voorlichting over als begeleiding van bouwprojecten betreft.
Bij de overleggroep Beatrixkwartier stelt de gemeente zich naar onze mening overigens niet actief
genoeg op. Wel is er nog een enkele bijeenkomst geweest, maar het gevoel bestaat dat de
gemeente liever ziet dat wij pas achteraf kunnen reageren in plaats van mee te doen met de
discussies, voorafgaand aan en tijdens de bouwplannen. Dit is zonder meer spijtig te noemen. Bij de
Monarch is de eerste fase van het project afgesloten nu het CAK het gerenoveerde gebouw heeft
betrokken. De tweede bouwfase is thans bezig. Verdere planontwikkeling is op dit moment niet
gaande, alhoewel het er op lijkt dat het Conservatorium tegen 2018 kan gaan verdwijnen als het
nieuwe Cultuurpaleis in de binnenstad ook daadwerkelijk vorm krijgt.
Wat betreft verdere bouwprojecten in de wijk hield "Boze Emma"de vinger aan de pols bij mogelijke
nieuwbouw ter plekke van het oude Marinegebouw aan de Koningin Marialaan. Door de
economische omstandigheden staan er hier nog geen concrete uitvoerbare plannen op stapel. Op
de Grotiusplaats wordt voorlopig nog niet gebouwd. Verder is bekend geworden dat het Ministerie
van Buitenlandse Zaken in 2016 gaat verhuizen. Wat er daarna met het leegstaande kantoorgebouw
gebeurt, is nog niet bekend.
Ook in 2012 vond weer het zo langzamerhand traditionele "rondje" met ambtenaren van stadsdeel
Haagse Hout plaats. Hierbij worden altijd onderwerpen bekeken en besproken als: groen, stoepen,
verkeerssituaties, overlast, etc. Het contact met het stadsdeelkantoor wordt altijd als effectief en
prettig ervaren.
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Eind 2012 werd duidelijk dat in onze wijk de te hoge grondwaterstand leidt tot grote overlast in
kelders en kruipruimtes. Dit zal waarschijnlijk leiden tot de nodige actie in 2013.
Contacten
In bovenstaande is al genoemd het contact met de lokale overheid via het Beatrixkwartieroverleg.
Twee maal per jaar is er het al eerder gememoreerde wijkronde met enkele ambtenaren van het
stadsdeelkantoor Haagse Hout om na te gaan hoe het staat met straatmeubilair, onderhoud aan
wegen, groen, etc.
Incidenteel is er contact met ambtenaren, afhankelijk van plannen die er in de wijk spelen. In 2012
betrof dit bijvoorbeeld kapvergunningen met bijbehorende herplantplicht en een verwaarloosde
kiosk in de Theresiastraat.
Eveneens is "Boze Emma" vertegenwoordigd in de zogenaamde Gebruikersgroep Haagse Bos, die
dient als adviesgroep voor Staatsbosbeheer en de gemeente Den Haag betreffende ontwikkelingen
die voortkomen uit de structuurvisie over Malieveld, Koekamp en Haagse Bos. Alhoewel hieraan in
het verleden al veel is gebeurd, is het toch goed de huidige kleinschaliger ontwikkelingen in goed
overleg te blijven volgen en beïnvloeden.
Financiën
Onze penningmeesteres geeft de onkosten die leden van "Boze Emma" maken door aan de
penningmeester van het Wijkberaad Bezuidenhout, waarna die onkosten worden vergoed.
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Sophieparkfeest
Het parkfeest in het koningin Sophiepark vond plaats op 1 september 2012 van 15.00 tot 00.00 uur.
Evenals voorgaande jaren bestond het feest grofweg uit twee onderdelen: van 15 tot 18 uur sporten spelactiviteiten voor de jeugd van 4 tot 14 jaar en vanaf 19.00 uur een barbecue met muziek
voor alle buurtbewoners.
Voor het eerst hebben wij dit jaar de sport- en spelactiviteiten voor de jeugd gesplitst in een
zeskamp voor de groep 4 t/m 9 jarigen en X-treme games voor de groep 10 t/m 14 jarigen. De
groepen voor de zeskamp werden begeleid door vrijwilligers, de X-treme games door 1 vrijwilliger.
Van de jeugd werd meer zelfredzaamheid verwacht. Hier bleek het leeftijdsverschil tussen de 10/11
jarigen en de 13/14 jarigen toch vrij groot. Dat gaan we volgend jaar anders aanpakken.
De zeskamp bestond o.a. uit: een hindernisbaan met luchtkussen, jeu de boules, skelterrace, reuze
jenga, skilopen en als slotspel het zaklopen. De X-treme games bestonden uit: hindernis/stormbaan,
reuze jenga, en het spel met grote ballen.
De sport- en spelactiviteiten zijn afgesloten met een prijsuitreiking voor de zeskamp en taart voor
de oudere jeugd. Tot slot waren er frites, zoals gebruikelijk tegen gereduceerde prijs geleverd door
de buurtsnackbar.
De barbecue verliep perfect. Met 110 deelnemers is wel zo’n beetje het maximum bereikt van wat
de organisatie aan kan. De wijn werd verzorgd door een buurtgenoot, die wijn importeert. De
buurtslager leverde het vlees tegen gereduceerde prijs en de muziek werd professioneel en tegen
gereduceerde prijs verzorgd door een buurtbewoner. Dit jaar waren er voor het eerst tafels met
banken gehuurd (in de jaren ervoor nam iedereen zijn eigen stoel mee) en hebben buurtbewoners
diverse (party)tenten beschikbaar gesteld. Dit was een groot succes in termen van gezelligheid en
mensen die gemakkelijk bij elkaar aanschoven. Na het eten bleven veel mensen zitten en nog wat
napraten. Spontaan doken er overal vuurkorven op, wat het voor de kinderen mogelijk maakte om
nog marsh mellows te roosteren. Het perfecte weer hielp natuurlijk goed mee. De barbecue was
rond middernacht afgelopen . Er waren geen klachten in verband met mogelijk (geluids-)overlast.
Voor het opruimen van het park de volgende dag waren, zoals ieder jaar gewoonlijk, genoeg
vrijwilligers beschikbaar.
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Werkgroep Uitgaansgroep Haagse Hout
Voor de Uitgaansgroep Haagse Hout was 2012 een uitermate spannend jaar. Omstreeks februari
werd plotseling bekend dat wij per 1 september 2012 de (tot dan toe) moederorganisatie stichting
Vóór zouden moeten verlaten om geheel zelfstandig verder te gaan of te stoppen met deze
activiteit. De welzijnsorganisatie beriep zich daarbij op het beleid van de gemeente Den Haag, dat
het onmogelijk maakte dit soort initiatieven te (blijven) ondersteunen.
Na de nodige beraadslagingen binnen de 3-koppige werkgroep en gesteund door aanmoediging van
diverse groepen in de wijk en vooral van het Wijkberaad, werd besloten per 1 september 2012 door
te starten als "Werkgroep Uitgaansgroep Haagse Hout" onder het Wijkberaad Bezuidenhout. Ook
de vrijwilligers, die regelmatig met hand- en spandiensten bijspringen bij het organiseren van
activiteiten, zijn ons trouw gebleven.
Het bestuur van het Wijkberaad, en met name de voorzitter, hebben ons enorm gesteund in de
overgangsfase en bij het verkrijgen van een projectsubsidie van de gemeente Den Haag.
Voor de leden van de Uitgaansgroep, tussen de 130 en 140, met een gemiddelde leeftijd van ruim
82 lentes, werden in 2012 gemiddeld 4 activiteiten per maand georganiseerd. Deze varieerden van
dagtochten met de bus ( zes) naar diverse mooie bestemmingen in Nederland, tot lezingen en
gezellige en interessante middagen in het Wijk- en Dienstencentrum van Bezuidenhout, van
museumbezoek in Den Haag en de omliggende steden tot maandelijkse maaltijden in ons "vaste
restaurant", zorgcentrum Bezuidenhout aan de Bezuidenhoutseweg.
Wat nuchter cijferwerk geeft een indruk van het belang van dit project voor de bestrijding van
eenzaamheid onder de ouderen in onze regio.
Totaal aantal activiteiten : 45
Gemiddeld aantal deelnemers: 40 personen
Gemiddelde duur per activiteit: 3,8 uur
Totaal aantal contacturen : 168,5 uur
Totaal aantal uren voorbereiding en organisatie: 150 uur
Aantal inzetbare vrijwilligers: 7 personen
Het programma wordt maandelijks gepubliceerd op de website van Bezuidenhout onder de rubriek
Bewoners/ Uitgaansgroep Haagse Hout.
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