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Voorwoord
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van het Wijkberaad Bezuidenhout over het jaar
2016.
Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur van het wijkberaad zich gericht op het actief
faciliteren van door wijkbewoners georganiseerde activiteiten. Een groot deel van het
jaarverslag wordt dan ook ingenomen door werkgroepen, die onder de vlag van het
wijkberaad werkzaam zijn.
Het doet mij een groot genoegen u te kunnen melden dat de groep betrokken en/of
actieve bewoners in de wijk ook dit jaar weer is gegroeid. Daarom een speciaal woord
van dank aan alle vrijwilligers in de wijk, mede door uw niet aflatende inzet, energie en
enthousiasme is Bezuidenhout een wijk om prettig in te wonen, een wijk om trots op te
zijn!
Onmisbaar was ook dit jaar weer de secretariële ondersteuning door Anne-Marieke
Beerthuyzen.

Jacob Snijders
Voorzitter Wijkberaad Bezuidenhout
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Wijkberaad Bezuidenhout
De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout, kortweg het wijkberaad, stelt zich ten doel de
verbetering van het woon- en leefmilieu te stimuleren en de belangenbehartiging van
bewoners of groepen van bewoners te bevorderen door zelfwerkzaamheid van de
bewoners.
De plannen die de Gemeente en andere instanties hebben voor onze wijk worden door
het wijkberaad nauwgezet gevolgd, om ervoor te zorgen dat de wijkbewoners hierop
invloed kunnen uitoefenen. Maar het wijkberaad organiseert en stimuleert ook projecten
voor en door de bewoners zelf, zoals de jaarlijkse vrijmarkt, de straatfeesten en de
jaarlijkse route ‘Parels van Bezuidenhout’.
Een paar onderwerpen waar het afgelopen jaar veel tijd en energie in is gaan zitten,
lichten we voor u uit.
Bezuidenhut
In opdracht van het wijkberaad is het afgelopen jaar een paviljoen gebouwd op het
Spaarwaterveld. Het paviljoen heeft de plaats ingenomen van twee oude zeecontainers
die dienst deden als Haags Hopje. Op 18 mei ging de eerste paal de grond in onder
toeziend oog van Stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven. Een kleine vier maanden
– van hard doorwerken – later door bouwers, architect, vrijwilligers en bestuursleden van
het wijkberaad kon het paviljoen officieel worden geopend. Wethouder Boudewijn Revis
verrichtte de openingshandelingen van de Bezuidenhut.

Foto: Omroep West

Het paviljoen is een sociale ontmoetingsplek. Het heeft een ‘huiskamer’, keuken, wc’s,
opslagruimtes (Haags Hopje) en een groot terras.
Mensen kunnen hier zitten, bijpraten onder het genot van een kopje koffie of thee of fris.
En de kinderen kunnen buiten spelen op het Spaarwaterveld. Het paviljoen is af te huren
voor verjaardagfeestjes, literatuuravonden etc. Daarnaast is de ruimte in gebruik als
expositieruimte.
Financiering van de bouw is o.a. mogelijk gemaakt door enige subsidies van de
gemeente Den Haag, Fonds 1818 en een grote eigen bijdrage van de Stichting
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Wijkberaad Bezuidenhout. Door de zonnepanelen op het dak is het pand vrijwel
energieneutraal.
Springkussen
Voor de jonge Bezuidenhouters heeft het wijkberaad in het voorjaar een springkussen
aangeschaft. Het springkussen maakt deel uit van het arsenaal te lenen materialen voor
straatfeesten en andere activiteiten in de wijk.
Herinrichting Bezuidenhout-Oost
De vervanging van het riool en de herinrichting van de straten in Bezuidenhout-Oost
wordt in drie opeenvolgende fases uitgevoerd. In januari/februari heeft een aantal
bewoners uit Fase 1 met het wijkberaad samen een actie op touw gezet om bewoners te
informeren over de te ondernemen stappen voor eventuele toekomstige schadeclaims als
gevolg van de uitgevoerde riool- en herinrichtingwerkzaamheden. Het gaat dan om het
aanleveren van voorbeeldbrieven richting gemeente en aannemer over
aansprakelijkstelling bij voorbaat.
Tevens is een gezamenlijk foto-depot bij de notaris georganiseerd. Het is aan te raden
dat bewoners foto’s maken van hun woning voorafgaand aan de werkzaamheden waaruit
de staat van onderhoud blijkt. Deze foto’s kunnen als bewijsmateriaal dienen bij
eventuele schade. Bewijstechnisch is het verstandig om de foto’s voor aanvang van de
werkzaamheden in bewaring te geven bij de notaris. Hieraan zijn kosten verbonden,
normaal gesproken circa € 200. Door samen te werken met het wijkberaad en de foto’s
gezamenlijk bij één notaris in bewaring te geven, hebben de deelnemende bewoners fors
kunnen besparen op de kosten. Nu is er per appartement/woning € 10 betaald!
Het wijkberaad zal de actie herhalen in de fasen 2 en 3.
In mei heeft het wijkberaad samen met o.a. het straatteam Stuyvesantstraat-Zuid en de
Werkgroep Pleinen een informatieavond gehouden voor de bewoners van fase 2. Circa
100 bewoners kwamen hier op af. De uitleg over hoe je te organiseren als straat en
waarop je als bewoners invloed kunt uitoefenen bij de herinrichting van de straat werd
zeer gewaardeerd. Evenals het uitwisselen van praktijkervaringen.
Sterfietsroute
Het wijkberaad heeft op verschillende momenten door het jaar heen overleg gevoerd met
de gemeente over de aan te leggen sterfietsroute. Hierover liepen de meningen van
Wijkberaad en gemeente uiteen. Het wijkberaad heeft aan de verantwoordelijke
wethouder en de gemeenteraad laten weten welke voorkeur zij heeft. Naar verwachting
zal in het voorjaar van 2017 een definitief besluit worden genomen.
Parkeren
Het wijkberaad is reeds vele jaren bezig om wethouders en gemeenteraad te wijzen op
het parkeerprobleem in de wijk. In 2012 is daarop door de toenmalige wethouder Smit
een toezegging gedaan voor het realiseren van 500 parkeerplaatsen in Bezuidenhout. De
gemeente is de toezegging nog altijd niet nagekomen. In diverse
commissievergaderingen van de gemeenteraad heeft het wijkberaad dit onderwerp onder
de aandacht gebracht.
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Wel heeft het wijkberaad bereikt dat heel Bezuidenhout nu één parkeervergunninggebied
is geworden.
Stationsgebied Laan van NOI
Het wijkberaad vraagt al jaren om een herinrichting van het stationsgebied. In het
voorjaar van 2015 hebben de wethouders Van Engelshoven en Revis een Nota van
Uitgangspunten gepresenteerd over het inrichten van de buitenruimte ten behoeve van
het verbeteren van de aansluiting van het station Laan van NOI met het Beatrixkwartier.
Helaas is dit project niet zo voortvarend opgepakt als werd aangekondigd. Via diverse
ingangen probeert het wijkberaad de druk erop te houden bij de gemeente.
Zorgcoöperatie
In het najaar is het initiatief gestart voor het opzetten van een zorgcoöperatie in
Bezuidenhout. Kortgezegd gaat het erom mensen in de wijk die zorg nodig hebben te
koppelen aan mensen die de benodigde zorg kunnen verlenen. Het wijkberaad is hierover
in gesprek met onder andere de gemeente en Stichting Vóór Welzijn.
Diverse activiteiten
Op zondag 6 maart heeft het bestuur van het wijkberaad tijdens de jaarlijkse herdenking
van 3 maart ’45 een krans gelegd bij het Juliana van Stolbergmonument. Op 5 mei
ontving Bezuidenhout op de Koningin Marialaan voor het eerst de ‘Liberty Tour’. Ook had
Bezuidenhout zijn eigen Foodtruckfestival op het Pop-up park medio juni. En op 20
augustus vond voor de tweede maal het 1e Haagse Hedendaagse Art& Jazz Event plaats,
met medewerking van de Horeca Academie.
Netwerk
Het wijkberaad onderhoudt op vele vlakken contact met de gemeente en aanverwante
instellingen. De voorzitter van het bestuur maakt deel uit van het voorzittersoverleg
Haagse Hout, waar de voorzitters van de verschillende wijkverenigingen van het
stadsdeel aanschuiven bij onze stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard. Ook met
stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven en andere wethouders als Boudewijn Revis
is er regelmatig overleg.
Het afgelopen jaar heeft het wijkberaad meerdere keren gebruik gemaakt van het
inspreekrecht in de commissie Ruimte, Samenleving en Leefomgeving.
Bestuur
In 2016 bestond het
Jacob Snijders
Aad Tulling
Jeroen ter Meulen

dagelijks bestuur van het wijkberaad uit de volgende personen:
voorzitter
penningmeester
secretaris

Het wijkberaad richt zich in praktijk op Bezuidenhout Midden- en Oost, omdat
Bezuidenhout-West geheel zelfstandig en onafhankelijk opereert. Gedurende het jaar
hebben er geen bestuurs- of functiewisselingen plaatsgevonden. Wel hebben zich nieuwe
bestuursleden aangemeld, deze zijn op de bewonersavond gepresenteerd. In 2016 heeft
het bestuur negen keer vergaderd in het Wijk- en Dienstencentrum. Op 13 juni 2016
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heeft in het Wijk- en Dienstencentrum de goed bezochte, jaarlijkse bewonersvergadering
plaatsgevonden.

Bewonersparticipatie
De wijk Bezuidenhout(-Midden en -Oost) kent vele werkgroepen, bestaande uit ongeveer
150 vrijwilligers. De werkgroepen vergaderen periodiek. Een groot deel daarvan maakt
gebruik van de faciliteiten van het Wijk- en Dienstencentrum aan de Johannes
Camphuijsstraat 25.
Daarnaast zijn er nog vele tientallen vrijwilligers op een wat meer incidentele basis actief in
de wijk.
Ook vrijwilliger worden?
Wilt u, geïnspireerd wellicht door dit jaarverslag, ook vrijwilliger worden? Aarzel niet en
neem contact met ons op.

20,0

Aantal vrijwilligers

15,0

10,0

5,0

0,0

Werkgroepen Bezuidenhout uitgelicht
Op de volgende pagina’s vindt u de verslagen van een aantal werkgroepen uit
Bezuidenhout.

Jaarverslag Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

6

Bewonerscommissie Boze Emma
Concept/Doel

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

Het gehele jaar 2016.
Activiteit(en)

Het in de gaten houden van de (grote en kleine) kantoorprojecten rond het Emmapark, de
openbare ruimte, groenvoorzieningen, kapvergunningen met herplantverplichting,
parkeerdruk, grondwaterstand en andere wateroverlastproblemen.
Vertegenwoordiging in gebruikersgroep Haagse Bos en diverse bijeenkomsten over
bouwprojecten.
Vinger aan de pols bij nieuwbouw en renovatieprojecten als aan de Kon. Marialaan,
Bezuidenhoutseweg en het gebied tussen Centraal Station en Utrechtse Baan.
Contacten onderhouden met ambtenaren van het Stadsdeelkantoor Haagse Hout en
hoogheemraadschap Delfland.
Resultaat

Succesvolle invloed op de leefbaarheid van het gebied rondom het Emmapark.
Aantal vrijwilligers
15
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Bezuidenhout Nieuws

Concept/Doel
De bewoners van Bezuidenhout zo goed mogelijk en op een onafhankelijke wijze
informeren over actuele ontwikkelingen in hun directe leefomgeving.
Een bijdrage leveren aan het bevorderen dan wel verbeteren van de kwaliteit van het
woon- en leefklimaat in de wijk.
De bewoners van Bezuidenhout het gevoel geven dat ze in een wijk wonen waar ze trots
op mogen zijn.
Bewoners stimuleren daar zelf ook een actieve bijdrage aan te leveren.
Periode
Het gehele jaar 2016.

Activiteit(en)
Er zijn in 2016 in totaal 5 edities van de krant verspreid. In februari verscheen een
speciale editie, het vijftigste BZH-nieuws! Sinds juni is Bezuidenhout Nieuws een
wijkkrant voor de gehele wijk Bezuidenhout en bevat het voortaan ook berichten over
Bezuidenhout-West.
Resultaat
De krant wordt zeer goed ontvangen en gelezen in de hele wijk van West tot Oost. De
reacties bevestigen dat de krant voldoet aan haar doelstellingen. Ook ondernemers in
Bezuidenhout en zelfs buiten de wijk zien de krant steeds meer als een belangrijk
medium om (potentiële) klanten te bereiken. In budgettaire zin staat de krant op eigen
benen.
Aantal vrijwilligers
Aan de krant werken 15 vaste vrijwilligers mee.
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Bezuidenhout.nl

Concept/Doel
Bewoners informeren over en betrekken bij de wijk.
Periode

Het gehele jaar 2016.
Activiteit(en)
Plaatsen van nieuwsberichten en activiteiten, alsmede statistische achtergrondinformatie
Resultaat
We hebben ruim 90.000 individuele bezoekers getrokken die bijna een half miljoen keer
de website hebben bezocht. Gemiddeld wordt per bezoek ruim 2,5 pagina bekeken.
Naast het bekijken van nieuws en de kalender zijn vooral de pagina’s over de renovatie
van de riolering, de pleinen en vluchtelingen veel bekeken.

Aantal vrijwilligers
3
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Budgetgroep
Concept/Doel
Meer inzicht in waar de gemeente geld aan uitgeeft in de wijk. Het onderzoeken van de
mogelijkheden om wijkbewoners meer invloed te laten uitoefenen op besteding van (een
deel van) het wijkbudget.
Periode

Het gehele jaar 2016.
Activiteit(en)
De in 2015 gestarte pilot met als doel te onderzoeken hoe het mogelijk is meer inzicht en
eventueel bevoegdheden over een wijkbudget bij bewoners van de wijk te leggen, is
voortgezet in 2016. Ondanks de inspanningen van de wijkbewoners en de
gemeenteambtenaren die bij het project budgetmonitoring betrokken zijn, is er nog geen
volledig inzicht in hoeveel geld er vanuit de gemeentebegroting van Den Haag wordt
besteed in Bezuidenhout Midden en Oost.
In ons gezamenlijk eindrapport aan de gemeenteraad zijn wat adviezen opgenomen.
Wellicht zien we die terug in de toekomstige participatienota.
Wel is er een toezegging van de wethouder dat er inzicht komt in de volgende projecten :
verkeersveiligheid, kinderspeelgelegenheden op het Spaarwaterveld, in het Koningin
Sophiepark en in de Van der Wijckstraat en het welzijnswerk.
Resultaat
Eindrapport pilot is opgeleverd aan de gemeenteraad.

Aantal vrijwilligers
10
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Parels van Bezuidenhout

Concept/Doel

Het bevorderen van de sociale cohesie en de binding van bewoners met hun wijk. Bewoners
kunnen via het project Parels van Bezuidenhout kennis maken met andere buurtbewoners,
die hun talenten, passies en verzamelingen demonstreren. Zo ontstaan verrassende
ontmoetingen.
Periode
11 juni 2016
Activiteit(en)
Bewoners met een bijzondere passie, hobby, verzameling of gave stellen hun huis of
atelier open voor het publiek.
De Parels vormen samen een originele fiets- en wandelroute door de wijk. Je kunt ook
Parels selecteren uit bepaalde interessegebied(en) als: lezingen/voordrachten, muziek,
kunst, bewegen of tuinen.
Resultaat
De bijna 50 Parels konden dit jaar rekenen op ongeveer 2000 Bezoeken!
Aantal vrijwilligers
Het Parelteam bestaat uit 8 vrijwilligers.
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Social Media: @bezuidenhout en Facebook
Concept/Doel
Bewoners informeren over en betrekken bij de wijk.
Periode
Het gehele jaar 2016.
Activiteit(en)
Plaatsen van nieuwsberichten en activiteiten, alsmede statische achtergrondinformatie
Er zijn circa 265 tweets verzonden, waarvan 90% retweets.
Een goed bericht op Facebook heeft een bereik van tussen de 500 en 1.500
wijkbewoners. Een uitschietend bericht een bereik van tussen de 4.000 en 8.000
wijkbewoners.
Resultaat
Eind 2016 ruim 1.300 volgers op Twitter en circa 350 vrienden op Facebook.
Aantal vrijwilligers
2
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Straatfeest Jacob Mosselstraat
Periode
10 september 2016
Het zijn soms van die cadeaus: Italiaanse temperaturen op zaterdag 10 september;
meteorologisch gezien had het al een Hollandse herfst moeten zijn.
Het organiserend comité (bestaande uit 6 straatbewoners) zit al 2 weken vooraf naar de
weersvoorspellingen te staren en deze keer kloppen ze gelukkig : het is een warme
zomerdag/avond.
Dit jaar hebben we besloten ons niet zozeer op volwassenen te focussen maar ook
kinderen wat meer te betrekken. Er wonen immers veel (jonge) gezinnen in de straat.
We beginnen om die reden iets eerder, om 17.00 in de middag, met een knutselclub
voor de allerjongsten en het altijd succesvolle springkussen van het wijkberaad. Het blijft
fascinerend om te zien dat kleinere kinderen maar ook pubers zich urenlang weten te
amuseren met zo’n kussen.
We organiseren het feest natuurlijk om de contacten tussen alle bewoners te stimuleren
en ook om de twee helften waaruit de Jacob Mosselstraat in feite (en ook psychologisch)
bestaat bij elkaar te brengen. De ene helft heeft vaak geen idee dat de andere helft
bestaat. Dat leidt tot grappen want wederzijds noemen we elkaar ‘de koude kant’
bijvoorbeeld.
In totaal hadden zich 57 volwassenen en 36 kinderen aangemeld en zoals waarschijnlijk
in elke straat waren er ook een aantal party crashers. Sommigen die altijd zonder
portemonnee komen voor een drankje, anderen die gezien het mooie weer zich later op
de avond toch nog even meldden. Vanzelfsprekend kwamen er ook buurtkinderen
‘stiekem’ even neuzen bij het springkussen.
Wat je merkt is dat aanvankelijk mensen die elkaar kennen elkaar opzoeken, de
integratie tussen de twee straathelften is er niet meteen. Die komt vooral tijdens de
barbecue, als een soort verzamelplek ‘zonder grenzen’. Hier vinden de nieuwe
kennismakingen plaats, hier gaan de gesprekken over kinderen, huizenprijzen en ‘wat
doe jij in het dagelijks leven’. Ook oude bekenden kletsen bij over het afgelopen jaar.
Fanatieke barbecuers Rik en Pink beconcurreren elkaar op zeer amicale wijze: waar is de
rij het langst :-)? De statafels van het wijkberaad, de bierbanken en feestverlichting van
sponsor Einstein Design verhogen de feestvreugde.
Mede door het weer is de sfeer uitgesproken gemoedelijk. We komen eensgezind tot de
conclusie dat we in de leukste straat van Nederland wonen en heel veel bewoners blijken
doelbewust een keuze te hebben gemaakt om hier te komen wonen. Per se in de Jacob
Mossel willen wonen.
De formule van het straatfeest houden we zo. Wat wellicht anders kan is volgend jaar de
feestlocatie op de andere helft organiseren, wat eerder aan de barbecue beginnen.
Misschien kunnen we gezien de aanloop bij de knutselhoek nog iets meer voor kinderen
doen? Het organiserend comité gaat evalueren.
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Troef Boer, klaverjasclub
Concept/Doel

Onze club bestaat al meer dan 25 jaar!
Ons doel is om 55 plussers uit hun isolement te halen.
Periode
Wekelijks, het hele jaar door.
Daarnaast organiseren wij één keer per jaar een Klaverjasmarathon.

Activiteit(en)
Wij kaarten elke woensdagmiddag van 13.15 tot 16.15 uur in het Wijk- en
Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. Deelnemers betalen € 1,50 per
keer, waar dan prijsjes voor worden gekocht.
Vrije inloop, er wordt geen rooster bijgehouden.
Resultaat
Het aantal leden varieert, gemiddeld 5 tot 7 tafels per keer.
Voor de jaarlijkse Klaverjasmarathon geldt een maximum van 14 tafels.
Aantal vrijwilligers/ actieve bewoners
Onze club telt ongeveer 30 leden en wordt geleid door Theo v.d. Klis en Jacques
Tetteroo.
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Uitgaansgroep Haagse Hout
Concept/Doel
Bestrijding van eenzaamheid onder 55 plussers van de Haagse Hout door het organiseren
van een brede variëteit aan activiteiten.
Periode
Het hele jaar, met een frequentie van circa 4 per maand. In totaal ongeveer 50 per jaar.
Activiteit(en)










In het uitgaansseizoen, dat loopt van september t/m augustus ca. zes busreizen
(soms inclusief een rondvaart) naar mooie en interessante bestemmingen in ons land
en afgestemd op onze mogelijkheden en interesses.
In de maand februari een gezamenlijke snertmaaltijd, altijd met een onderhoudend
programma toe.
Regelmatig boeiende bijeenkomsten en themamiddagen in buurtcentrum
Bezuidenhout, altijd met een traktatie bij de koffie en soms met een hapje en een
drankje toe (we zijn immers UIT!).
In de Sinterklaastijd een gezellige middag met chocolademelk en seizoensgebak.
Een paar keer per jaar een themamaaltijd in buurtcentrum Bezuidenhout (b.v. Grieks,
BBQ, Pannenkoeken, Stamppotjes).

Concerten door een muziekgezelschap of een zangkoor in ons buurtcentrum en een
muzikale lunch behoren tot de regelmatig terugkerende activiteiten.
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Museumbezoek in Den Haag en omliggende plaatsen staat nagenoeg maandelijks op
het programma. De actuele expositieagenda wordt door de werkgroep nauwkeurig
nageplozen.

De werkgroep organiseert maandelijks een aantal activiteiten en maakt deze bekend via
de maandelijkse nieuwsbrief en via de website van het Bezuidenhout.
Resultaat
Uitstekend, gemeten aan het aantal deelnemers.
Aantal vrijwilligers/ actieve bewoners
Tussen 120 en 130 plus 8 vrijwilligers.
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Werkgroep Bezuidenhout-Midden
Concept/Doel
De werkgroep houdt de ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen in
Bezuidenhout-Midden in de gaten en probeert daar, binnen het raam van de zeer
beperkte mogelijkheden, enige invloed op uit te oefenen.
Periode
De eerste helft van 2016.
Activiteit(en)
De Werkgroep kwam in vergadering bijeen op 12 januari, 9 februari , 7 maart en 3 mei
2016.
Op 9 maart werd deelgenomen aan een discussie over stedelijke ontwikkeling.
De Werkgroep is in de voorgaande jaren actief geweest op het terrein van de
luchtkwaliteit in Bezuidenhout en is met het burgerinitiatief ‘Schone lucht in
Bezuidenhout’ in februari 2014 tot de gemeenteraad van Den Haag doorgedrongen.
In 2015 en in geringere mate in 2016 werden pogingen genomen gemeenteraadsleden
ter zake de luchtkwaliteit van Den Haag te beïnvloeden.
Resultaat
Geen direct zichtbaar/ meetbaar resultaat.
De gemeentelijke discussies over de luchtkwaliteit gaan door.
De overige werkgroepleden proberen aansluiting te vinden met de op te richten
werkgroep “Bezuidenhout Leeft!’
Aantal vrijwilligers/ actieve bewoners
Van 2012 tot 2016 bestond de Werkgroep Bezuidenhout-Midden uit 4 personen. In 2016
heeft 1 werkgroepslid haar activiteiten beëindigd.
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Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
Concept/Doel
De wijk Bezuidenhout tot de meest duurzame wijk van Den Haag maken. Deze
doelstelling draagt bij aan het streven van de gemeente Den Haag om in het jaar 2040
klimaatneutraal te zijn.
Periode

Het gehele jaar 2016.
Activiteit(en)
Voortdurende projecten:
Ondersteunen bewoners in Bezuidenhout rondom vragen verduurzamen
Vloerisolatie en dakisolatie/ dakrenovatie en/of plaatsen van zonnepanelen oa door
oprichten coöperatie met onze naast gelegen wijken binnen het stadsdeel Haagse Hout
en met onze ‘inhouse’ kennis door een of groep wijkbewoners ondersteunen
Andere activiteiten: Start werkgroep Pleinen voor een groener en leefbaarder
Bezuidenhout.
Verkenning van samenwerking met andere werkgroepen in ons Stadsdeel rondom
Duurzaam is gestart in 2015. Nu werken we samen met Marlot, Mariahoeve en
Benoordenhout o.a. met de website, activiteiten, ervaringen / kennis deling en
ondersteuning.
Resultaat
Bewustwording van wijkbewoners door voorlichting en informatieavonden. Goede website
www.duurzaambezoudenhout.nl
Voor de drie meest voorkomende typen woningen in Bezuidenhout hebben we een
duurzaam advies laten ontwikkelen. Dit zijn de portiekwoning, het naoorlogse flatgebouw
en het herenhuis. De bewoner ziet zo snel welke duurzame maatregelen interessant zijn
en wat het verduurzamen van de woning financieel kan opleveren.
Aantal vrijwilligers
Acht (in de werkgroep)
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Werkgroep Oost
Concept/Doel
Ondersteunen van bewoners en bewonersactiviteiten in Bezuidenhout-Oost. Bijvoorbeeld
i.v.m. vervanging van het riool en de herinrichting van de straten in Bezuidenhout-Oost.
Ondersteuning geven aan te organiseren activiteiten.
Vervanging straatverlichting door nostalgische lantaarnpalen.
Werving nieuwe vrijwilligers.
Periode
Het gehele jaar 2016.
Activiteit(en)
Straatteams vormen voor fase 2 van de vervanging van het riool en de herinrichting van
de straten.
Er worden straatteams opgezet naar het voorbeeld van fase 1, die de wensen per straat
bij de gemeente kenbaar maken in het kader van vernieuwing van het riool en de
herinrichting van de straten in Bezuidenhout-Oost.
Op verschillende bijeenkomsten mogelijke kandidaten aanspreken en uitnodigen voor
kennismaking en eventueel deelname aan de werkgroep.
Daar waar mogelijk en nodig ondersteuning geven bij de activiteiten, zoals de
schaatsbaan en Bezuidenhut e.d.
Resultaat
De straatteams voor fase 2 zijn gevormd en werkzaam.
Aantal vrijwilligers
Totaal 8 vrijwilligers. Twee nieuwe leden voor de werkgroep Oost geworven. Helaas van
een lid afscheid genomen.
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Werkgroep Pleinen

Concept/Doel
De werkgroep Pleinen probeert samen met bewoners, de gemeente en het
ingenieursbureau van de gemeente te komen tot een hoogwaardige en breed gedragen
herinrichting van de pleinen in Bezuidenhout-Oost.
Periode

Het gehele jaar 2016.
Activiteit(en)
Begin 2016 is een enquête gehouden onder alle bewoners en ondernemers binnen
Bezuidenhout-Oost. Middels flyers en posters zijn bewoners geattendeerd op de enquête,
die digitaal of in het wijkcentrum ingevuld kon worden.
De respons was zeer hoog (meer dan 700 respondenten) en uit statistische analyse bleek
de enquête zeer representatief voor de bevolking van Bezuidenhout-Oost.
Aan de hand van de enquêteresultaten heeft het ingenieursbureau van de gemeente een
masterplan ontwikkeld. Voor de pleinen in fase I en II van de herinrichting is een
ontwerp gemaakt door de gemeente; voor de kleinste pleinen zijn deze besproken door
de straatteams en voor de middelgrote en grote pleinen zijn “pleinavonden”
georganiseerd, waarbij zowel direct omwonenden als buurtgenoten welkom waren.
Resultaat
Middels workshops (2015) en enquête (2016) zijn de wensen van de buurt in kaart
gebracht en heeft de gemeente een masterplan voor de pleinen ontwikkeld. Tijdens de
herinrichting en rioleringsvervanging in Bezuidenhout-Oost wordt het masterplan
vertaald naar specifieke ontwerpen voor alle pleinen.
De gemeente heeft voor de grote en middelgrote pleinen uit fase I en II een ontwerp
gemaakt en deze pleinen worden tijdens fase II van de herinrichting opgeleverd.
Aantal vrijwilligers/actieve bewoners
Rechtstreeks betrokken bij de werkgroep:
6 bewoners
Actief via workshops, enquête of bijwonen van pleinavonden:
ca. 700 bewoners

Jaarverslag Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

20

Werkgroep Sophiepark: parkfeestcommissie
Bezuidenhoutse Kampioenschappen en het Sophieparkfeest
Concept/Doel
Sport- en spelactiviteiten voor de jeugd in Bezuidenhout-Midden om hen in beweging te
brengen, samen te laten spelen en elkaar te leren kennen. Hierbij ook extra aandacht
voor:
 de oudere jeugd (11 – 13 jaar), door deze te betrekken bij de aan te bieden
activiteiten.
 Expat-gemeenschap (jeugd) in Bezuidenhout-Midden
De bewoners van Bezuidenhout-Midden met elkaar in contact brengen en het
‘buurtgevoel’ versterken.
Periode
26 juni 2016 Jeugdvoetbaltoernooi (Bezuidenhoutse Kampioenschappen)
3 september 2016 Sophiepark feest
Activiteit(en)
Het jeugdvoetbaltoernooi ‘De Bezuidenhoutse Kampioenschappen’ werd voor de 5e keer
georganiseerd. Het aantal deelnemende kinderen steeg dit jaar naar 182, ruim 20%
meer dan het jaar ervoor. Ook dit jaar namen weer veel buitenlandse kinderen van de
Haagse School Vereniging (HSV) deel.
14e Sophieparkfeest
Met in de middag spelactiviteiten voor de jeugd in de vorm van een Zeskamp voor 4-9
jarigen en X-treme games voor de groep van 10-13 jaar. Met 130 deelnemers: 90
zeskamp en 40 X-treme games lag de opkomst net iets hoger dan vorige jaar (2015:
120). Opvallend is dat er dit jaar relatief veel kinderen uit Bezuidenhout-West hebben
deelgenomen.
Daarnaast verzorgde kinderopvangorganisatie CompaNanny activiteiten, o.a. schminken
en springkussen voor kinderen van 4 jaar en jonger. Het is niet bekend hoeveel kinderen
hier gebruik van hebben gemaakt. CompaNanny was tevreden met de deelname.
’s Avonds een uitgebreide barbecue met muziek en bingo voor de buurtbewoners met
ongeveer 100 deelnemers. Vergelijkbaar met 2015.
Resultaat
Wederom twee zeer geslaagde activiteiten door de enorme betrokkenheid van vele
vrijwilligers, vele lokale sponsors, nog betere organisatie van de verschillende
onderdelen. Het aantal deelnemers aan het voetbaltoernooi was boven verwachting.
Vooral de toenemende aandacht vanuit de expat-gemeenschap is leuk.
Bij de deelnemers aan het parkfeest zien we een verschuiving optreden naar de wat
oudere jeugd. De organisatie ziet het als een uitdaging deze groep (ouder dan 12 jaar) in
de toekomst te blijven binden. Om die te blijven binden is het plan om daar in 2017
extra aandacht aan te besteden.
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De aandacht voor jongere kinderen (4 jaar en jonger) is goed bevallen. Zo mogelijk zal
dit in samenwerking met CompaNanny in 2017 worden voortgezet.

Aantal vrijwilligers
De voorbereiding van beide activiteiten wordt gedaan door ongeveer 10 buurtbewoners.
Tijdens de activiteiten is een veelvoud van dit aantal op verschillende manieren actief.
Het gaat dan om begeleiden van de wedstrijden, teams, spelletjes, verzorgen van de
barbecue, op- en afbouw etc. Naar schatting zijn op beide dagen in totaal ongeveer 40
mensen actief. Tijdens het parkfeest heeft een aantal jongeren uit Bezuidenhout-West
geholpen bij de opbouw. De werkgroep probeert ook volgend jaar deze jongeren te
betrekken. Daarnaast levert het bedrijfsleven uit de buurt een belangrijke bijdrage in de
vorm van sponsoring. Zowel in geld als producten (bijv. prijzen voor de bingo tijdens de
barbecue). Tot slot vermelden we de belangrijke vrijwillige bijdrage van Scouting Den
Haag (Bezuidenhout) aan de X-treme games. Zij hebben een spectaculair spel
georganiseerd en begeleid.
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IJsbaan
Concept/Doel
Kinderen in de wintermaanden buiten krijgen en laten bewegen. Tegelijkertijd een sociale
ontmoetingsplek creëren voor ouders en begeleiders.
Periode
december 2016-januari 2017
Activiteit(en)
Schaatsbaan op 2 locaties in Bezuidenhout: Beatrixlaan en Spaarwaterveld.
Resultaat
We hebben ongeveer 2250 kinderen op de schaatsbaan actief gekregen. Ook hebben de
lagere scholen uit de wijk gebruik gemaakt van de schaatsbaan.
Aantal vrijwilligers
De organisatie rondom de schaatsbaan is in handen van 6 vrijwilligers. Ongeveer 35
vrijwilligers voor opbouw/afbouw en begeleiding.

Jaarverslag Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

23

