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Voorwoord
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van het Wijkberaad Bezuidenhout over het jaar 2014.
Het bestuur van het Wijkberaad heeft zich de laatste jaren meer en meer gericht op het
actief faciliteren van door wijkbewoners georganiseerde activiteiten. Het grootste deel van
dit jaarverslag wordt dan ook ingenomen door de werkgroepen, die onder de vlag van het
Wijkberaad werkzaam zijn.
Het bestuur bedankt al deze vrijwilligers voor hun inzet en bijdragen voor dit jaarverslag.
Onmisbaar was de secretariële ondersteuning door Anne-Marieke Beerthuyzen.
Jeroen ter Meulen, secretaris
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Wijkberaad Bezuidenhout
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 2014 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 informatieve
bewonersvergadering.
Het Wijkberaad richt zich op Bezuidenhout Midden- en Oost, omdat Bezuidenhout-West
geheel zelfstandig en onafhankelijk opereert.
Per 31 december 2014 bestond het bestuur van het Wijkberaad uit de volgende personen:
- Jacob Snijders (voorzitter)
- Aad Tulling (penningmeester)
- Jeroen ter Meulen (secretaris)
Gedurende het jaar 2014 is Yorick Prinzen afgetreden en Jeroen ter Meulen aangetreden als
bestuurslid. Verder hebben er geen bestuurs- of functiewisselingen plaatsgevonden.
Bestuursleden worden gekozen (of herverkozen) tijdens de jaarlijkse bewonersvergadering
van het Wijkberaad Bezuidenhout. In principe mag een bestuurslid niet meer dan 2
termijnen van 3 jaar aanblijven, met uitzondering van bijzondere omstandigheden.
In 2014 heeft het bestuur tien keer vergaderd in het Wijk- en Dienstencentrum. Op 19 mei
2014 heeft in het Wijk- en Dienstencentrum de jaarlijkse bewonersvergadering
plaatsgevonden, die zeer goed bezocht werd door ongeveer 150 buurtbewoners.
Activiteiten
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2014 konden de wijkbewoners elkaar en de
contactpersonen van het stadsdeelkantoor, waaronder de stadsdeeldirecteur, ontmoeten.
Op zondag 3 maart 2014 was het bestuur, zoals gebruikelijk, aanwezig bij de herdenking van
het bombardement van 3 maart 1945 op Bezuidenhout en legden twee bestuursleden een
krans bij het Juliana van Stolbergmonument aan de Koningin Marialaan.
Op 24 mei 2013 organiseerde het Wijkberaad de wijkactiviteit Parels van Bezuidenhout. Dit
is een jaarlijks terugkerend evenement met een telkens toenemend aantal deelnemers en
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bezoekers. Wijkbewoners met een bijzondere of interessante hobby stelden hun huis open
voor belangstellenden, voornamelijk uit Bezuidenhout. Wederom deden vele nieuwe
deelnemers mee en de uiterst succesvolle dag trok ook dit jaar nog meer bezoekers dan
vorig jaar.
Op 13 september 2014 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 de
geslaagde activiteiten.
Op 10 December 2014 is de door het Wijkberaad aangeschafte schaatsbaan geopend op het
pop-up park aan de beatrixlaan. Deze schaatsbaan gaat jaarlijks gebruikt worden op het popup park en het spaarwaterveld om de kinderen uit de wijk ook in de wintermaanden ene
plek te geven om te spelen en te sporten. Verderop een verslag van de schaatsbaan.
Externe contacten
Het bestuur heeft op vele vlakken contact met de gemeente en aanverwante instellingen
gehad. De voorzitter van het bestuur is telkens aanwezig geweest bij het voorzittersoverleg
Haagse Hout, waar de voorzitters van de verschillende wijkverenigingen van het stadsdeel
aanschoven bij onze stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard. Ook met stadsdeelwethouder
Ingrid van Engelshoven en andere wethouders was er regelmatig overleg.
Ook in het afgelopen jaar is door de voorzitter van het Wijkberaad actief en zeer intensief
contact onderhouden met de winkeliersvereniging van de Theresiastraat. Het doel ervan is
om winkeliers en bewoners meer bij elkaar te betrekken. Beiden maken een belangrijk deel
van de wijk uit. Het door de verenigde winkeliers eerder ingezette BIZ-plan werpt duidelijk
zijn vruchten af. De Theresiastraat en het Wijkberaad stemmen evenementen op elkaar af
en ook adverteren telkens meer winkeliers in het Bezuidenhout Nieuws. Inmiddels wordt de
Theresiastraat algemeen als een van de beste winkelstraten van Den Haag beschouwd.
Medio 2014 is gestart met het activeren van de bewoners in de eerste fase van het
rioolvervangingstraject in Bezuidenhout-Oost. Vanuit negen van de tien opgeroepen straten
is een bewonersgroep geformeerd, die in overleg met de gemeente haar eigen straat heeft
mogen (her)inrichten. Tevens is hieruit een werkgroep gestart die op gestructureerde wijze
met de gemeente in gesprek gaat om de pleinen, puntjes en knoopjes in de wijk te
herinrichten. De wijk is hierdoor in Den Haag een voorbeeldwijk geworden voor
bewonersparticipatie.
Het Spaarwaterveld is door de gemeente in beheer teruggenomen en in overleg met het
wijkberaad wordt het totale veld heringericht. De eerste fase van deze herinrichting is eind
2014 afgerond met de verbetering van het sportveld, de speelplek (het kasteel) en het
wandelpad met bankjes. Het flink toegenomen gebruik van het veld is een teken dat het
door veel bewoners gewaardeerd wordt. Tevens is een start gemaakt met een ontwerp voor
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verbetering van het Haagse Hopje, waar het Wijkberaad een klein Paviljoen beoogt in plaats
van de huidige containers. Financieel lijkt / is dit inmiddels vrijwel rond. De werkzaamheden
voor de herinrichting zullen in 2016 afgerond zijn.
Verder waren er op diverse niveaus contacten met de Stichting VÓÓR, Fonds 1818, 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. In December 2014 zijn twee extra
communicatiekanalen gestart, de wijk-App, waarin de bedrijven in de wijk zich kunnen
profileren en bewoners diverse activiteiten kunnen delen en de officiële Bezuidenhout
Facebook-pagina (www.facebook.nl/bezuidenhout.nl). Deze 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.
Bewonersparticipatie
In de wijk Bezuidenhout (-Midden en -Oost) waren in 2014 twaalf werkgroepen actief. Deze
werkgroepen bestaan uit bijna 100 vaste betrokken. Deze vaste betrokkenen zijn de trekkers
van de werkgroepen en vergaderen periodiek.
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Naast de vaste betrokkenen worden binnen de werkgroepen verschillende tijdelijke of
variabele betrokkenen. Dit zijn vrijwilligers die niet in de werkgroep zitten, maar voor de
uitvoering van de plannen van de werkgroep hun tijd beschikbaar stellen. Hierbij kan
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gedacht worden aan het toezicht houden bij de schaatsbaan of het opbouwen van een
activiteit.
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Het resultaat van de inzet van al deze vrijwilligers, zowel de vaste als de variabele krachten,
vertaalt zich in het aantal gebruikers van alle initiatieven. Hierbij kan gedacht worden aan
bezoekers van de website of schaatsende kinderen op de schaatsbaan. (in de grafiek is het
resultaat van de website anders weergegeven)
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Op de volgende bladzijden is meer informatie te vinden over de verschillende werkgroepen.
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Website Bezuidenhout
Concept/Doel

De bewoners van Bezuidenhout betrekken
bij elkaar en de wijk. Dat doen we door
vooral informatie te verstrekken over wat er
zoal gebeurt en is gebeurd.

Periode

Het gehele jaar 2014.

Activiteit(en)

Wij zetten nieuws op de website en durven
te beweren dat wij dat goed doen.
Activiteiten in en rondom de wijk worden
zoveel en zo tijdig mogelijk gepubliceerd.
Verder bieden wij steeds meer faciliteiten
aan, zoals een actueel inzicht in de te koop
en te huur staande huizen, de vergunningen
die worden aangevraagd en verleend,
informatie over het bestemmingsplan,
welke faciliteiten er in de wijk zijn, de
bewonersorganisaties, het bombardement
van 3 maart 1945, en nog heel veel meer.

Resultaat

In 2014 is de website ruim 90.000 keer
bezocht waarbij in totaal ruim 300.000
pagina’s zijn bekeken!

Aantal actieve bewoners

Enkele
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Bericht op Bezuidenhout.nl, dd 6 januari 2015
Bezuidenhout.nl in 2014 ruim 90.000 keer bezocht
Geplaatst op 06-01-2015
Bron : Bezuidenhout.nl
Bezuidenhout.nl mag zich nog steeds verheugen over een zeer groot aantal bezoekers.
In 2013 werd de site bijna 100.000 keer bezocht. In 2014 is dat aantal teruggelopen
naar ruim 90.000, nog steeds erg veel. Ook het gemiddeld aantal bekeken pagina’s liep
terug, namelijk van 4,5 naar 3,5.

jaar
2010
2011
2012
2013
2014

Aantal
bezoeken
31.407
58.725
81.247
99.680
90.313

bekeken
pagina's
114.604
213.272
376.903
443.262
302.825

unieke
bezoeken
per
maand
1.792
3096
3534
4051
3599

In totaal 445 berichten aangemaakt waarvan 298 nieuwsberichten en 147 activiteiten,
ca 20% minder dan het jaar ervoor. Het aantal geplaatste oproepen loopt het nog
steeds niet erg hard (ca. 10).
De samenwerking en afstemming met het “wijkglossy” BezuidenhoutNieuws verliep
zoals altijd weer uitstekend.
Twitter
Via @BezuidenhoutDH zijn er enkele honderden tweets en retweets verstuurd. Het
aantal volgers is in 2014 gestegen van 579 naar circa 800. Dat is een toename van ruim
30%.
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Werkgroep Bezuidenhout-Oost
Concept/Doel

Periode
Activiteit(en)

A.
B.
C.
D.

Het gehele jaar 2014
A. Er is een aantal straatteams opgezet, die de wensen
per straat bij de gemeente kenbaar maakt in het
kader van vernieuwing riool, herinrichting e.d. in
Bezuidenhout Oost
B. Met stadsdeelkantoormedewerkers is een schouw
uitgevoerd.
C. D.m.v. schouw aantal en soort verkeersborden
inventariseren
D. Op verschillende bijeenkomsten mogelijke
kandidaten aanspreken en uitnodigen voor
kennismaking

Resultaat

Aantal actieve bewoners

Jaarverslag wijkberaad bezuidenhout

Initiëren straatteams
Onderzoeken kwaliteit straatverlichting
Inventarisatie doelmatigheid verkeersborden
Werving nieuwe vrijwilligers

A. De wensen van de straatteams zijn voor het grootste
deel gehonoreerd. Daarnaast is een groep ontstaan,
die een integraal pleinenplan voor Bezuidenhout
Oost heeft opgesteld i.s.m. gemeente
B. Stadsdeel is overtuigd dat de kwaliteit van
verlichting verbetering behoeft, echter nog geen
daadwerkelijke actie, omdat dit wordt meegenomen
in het grote herinrichtingsplan
C. Er heeft een schouw plaatsgevonden om te
inventariseren hoeveel en wat voor verkeersborden
in Oost staat en in hoeverre deze verkeerstechnisch
doelmatig zijn
Het verslag hiervan is nog niet gereed.
D. De werkgroep heeft drie nieuwe leden mogen
verwelkomen.
10

9
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Werkgroep Bezuidenhout-Midden
Concept/Doel

Streven naar de verbetering van de luchtkwaliteit in
Bezuidenhout, met name door technische ingrepen in de
Utrechtsebaan.

Periode

Het gehele jaar 2014.

Activiteit(en)

Het burgerinitiatief ‘Schone lucht in Bezuidenhout’ leidde
tot een optreden op 20 februari 2014 in de
gemeenteraadsvergadering, die besloot tot een
haalbaarheidsstudie van een fijnstofreductiesysteem in de
Utrechtsebaan. In het vervolg daarvan werd deelgenomen
aan discussies en workshops met Royal Haskoning DHV, die
deze haalbaarheidsstudie deed.
Deelname aan het stikstofdioxidemeetpuntenproject van
Milieudefensie werd afgerond.
Deelname aan het overleg met betrekking tot de
kantoorontwikkeling De Monarch.
Medewerking aan de beoordeling van het
bestemmingsplan Bezuidenhout.

Resultaat

In juni kwam het onderzoeksrapport ‘Backcastingstudie
fijnstof Den Haag’ van Royal Haskoning DHV uit. Daarin
stond dat een fijnstofreductiesysteem in de Utrechtsebaan
niet zou helpen en bovendien te duur zou zijn.
Deelname aan de overlegstructuur vanwege De Monarch
duurt voort.
Het bestemmingsplan is vanwege diverse onderdelen
behandeld bij de Raad van State. Nu is de gemeente weer
aan zet.

Aantal actieve bewoners
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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
Activiteit(en)

Het gehele jaar 2014.
Het in de gaten houden van de (grote en kleine) kantoorprojecten
rond Emmapark, de openbare ruimte, groenvoorzieningen,
kapvergunningen met herplantverplichting en parkeerdruk.
Vertegenwoordiging in gebruikersgroep Haagse Bos,
Beatrixkwartieroverleg en de diverse bijeenkomsten over
bouwprojecten.
Vinger aan de pols bij bouwprojecten als nieuwbouw
Zandvlietcollege en mogelijke nieuwbouw op andere locaties.
Contacten onderhouden met ambtenaren van het Stadsdeelkantoor
Haagse Hout en Hoogheemraadschap Delfland.

Resultaat
Aantal actieve
bewoners

Intensieve actie en bemoeienissen met diverse instanties vanwege
toenemende grondwateroverlast in Bezuidenhout, w.o. een
bewonersenquête.
Succesvolle invloed op de leefbaarheid van het gebied rondom het
Emmapark.
15

Aanvulling
In 2014 is veel energie gestoken in de voortzetting van het beleid op het gebied van
grondwateroverlast. Nadat uit onze enquête was gebleken dat in drie straten in het gebied
van Boze Emma veel overlast bestond door gestegen grondwater, werd overleg gevoerd met
het Hoogheemraadschap Delfland, ambtenaren van de Gemeente Den Haag, deskundigen
van de TU Delft. Er werd een verzoek gericht aan de gemeenteraad van Den Haag en dat
resulteerde in een werkvergadering met de betreffende Commissie uit de gemeenteraad.
Boze Emma voerde het woord namens de bewoners van Den Haag en verzocht de
Gemeente om te beginnen met een serieus onderzoek naar de mate van grondwateroverlast
in de hele stad. Tot nu toe is daar nog geen gehoor aan gegeven, zodat de lobby zal worden
voortgezet. In dit verband wordt nauw samengewerkt met het Wijkberaad Bezuidenhout.
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Werkgroep Sophiepark
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 activiteiten.
De bewoners van Bezuidenhout-Midden met elkaar in contact
brengen en het ‘buurtgevoel’ versterken.

Periode

17 mei 2014 Jeugdvoetbaltoernooi
13 september 2014 Buurtfeest

Activiteit(en)

Jeugdvoetbaltoernooi (De Bezuidenhoutse Kampioenschappen)
met 150 deelnemende kinderen.
Extra aandacht dit jaar was om alle gebruikers, ook de
buitenlandse kinderen van de Haagse School Vereniging (HSV) en
de Redeemed Christian Church of God, bij het toernooi te
betrekken.
Sophieparkfeest met spelactiviteiten voor de jeugd in de vorm van
een Zeskamp in de middag met 105 deelnemende kinderen en een
uitgebreide barbecue met muziek voor de buurtbewoners in de
avond met het maximale aantal van 110 deelnemers.

Resultaat

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 (wederom) boven verwachting. In het
algemeen veel positieve reacties en nieuwe vrijwilligers, die zich
voor het volgende jaar aanboden.

Aantal actieve
bewoners

De voorbereiding van de 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 bbarbecue, op- en afbouw etc. Naar schatting zijn op beide
dagen in totaal ongeveer 40 vrijwilligers actief.
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Uitgaansgroep Haagse Hout

Concept/Doel

Bestrijden en voorkomen van vereenzaming onder
een groep van ca. 135 deelnemende senioren van
de Haagse Hout door het aanbieden van
gezamenlijke activiteiten.

Periode

1 januari t/m 31 december 2014

Activiteit(en)

10 aangepaste busdagtochten binnen Nederland
12 zondagdiners en een kerstdiner in Zorgcentrum
Bezuidenhout
Een barbecue, een snertmiddag, High Tea en
pannenkoekenmaaltijd
11 bezoeken aan musea of exposities
6 themamiddagen in Bewonerscentrum
Bezuidenhout (soms met lunch)
3 lezingen in Bewonerscentrum Bezuidenhout
2 muziekuitvoeringen in Bewonerscentrum
Bezuidenhout (één met lunch).

Resultaat

Succesvol gezien het gemiddeld aantal deelnemers
van 37 personen per aangeboden activiteit

Actieve vrijwilligers

7
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Schenkstrook
Concept/Doel

Natuurspeelplaats nabij kinderboerderij
voor diverse jongeren doelgroepen (3 -15
jaar) is geopend. Vele voorbereidingen om
voor 2 scouting clubs een clubhuis nabij de
speelplaats te realiseren.

Periode

Het gehele jaar 2014.

Activiteit(en)

Na diverse overleggen met gemeente,
stadsdeel en andere partners, zoals scouting
en school en kindertuinen: De
natuurspeelplaats is opgeleverd en in
gebruik genomen!!
Vele voorbereidingen voor 2 scouting clubs
om een clubhuis nabij de natuurspeelplaats
te realiseren.

Resultaat

De opening van de Natuurspeelplaats in de
zomer van 2014 grote bouwspeelweek op
het terrein met deelname van veel kinderen
10 (Bezuidenhout en Mariahoeve)

Aantal actieve bewoners
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Werkgroep Schaatsbaantje
Concept/Doel

Periode
Activiteit(en)
Resultaat

Aantal actieve bewoners

Kinderen in de wintermaanden buiten
krijgen en laten bewegen. Tegelijkertijd een
sociale ontmoetingsplek creëren voor ouders
en begeleiders.
December 2014 en Januari 2015
Schaatsbaan op 2 locaties in Bezuidenhout:
Beatrixlaan en Spaarwaterveld.
We hebben ongeveer 3000 kinderen op de
schaatsbaan actief gekregen. Tevens hebben
de lagere scholen in de wijk gebruik gemaakt
van de schaatsbaan.
110 actieve vrijwilligers voor
opbouw/afbouw en begeleiding.
Hiervan waren er 88 volledig nieuw voor het
wijkberaad.
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Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
Concept/Doel

Periode
Activiteit(en)

Resultaat
Aantal actieve
bewoners

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.
Het gehele jaar 2014.
Vier voortdurende projecten:
Het verduurzamen van een hele straat.
Het verduurzamen van een VvE.
Vloerisolatie en dakisolatie / dakrenovatie en/of plaatsen van
zonnepanelen door een groep van wijkbewoners.
Andere activiteiten: beplanting van boomspiegels / meer bomen in
Bezuidenhout
Bewustwording van wijkbewoners door voorlichting en
informatieavonden.; goede website www.duurzaambezoudenhout.nl
Zes (in de werkgroep)

Een leefbaar en duurzaam Bezuidenhout
Duurzaam Bezuidenhout is een werkgroep binnen het Wijkberaad Bezuidenhout. De groep
bestaat uit enthousiaste professionals, die zich vanuit hun specialisme vrijwillig inzetten om
van Bezuidenhout de meest duurzame wijk van Den Haag te maken. Daarbij richten we ons
op particulieren, ondernemers, scholen en instellingen in Bezuidenhout.
Informatie en advies
Investeren in duurzaamheid is niet alleen goed voor uw leefomgeving – nu en in de
toekomst, maar ook voor uw portemonnee. Wilt u weten wat in uw situatie de
mogelijkheden zijn? Wij geven u graag informatie en advies.
Voor particulieren
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. Woont u in zo’n woning, dan ziet u snel welke duurzame maatregelen voor u
interessant zijn. En, ook belangrijk, wat het verduurzamen van uw woning u aan geld kan
opleveren.
Behalve met advies kunnen we u ook ondersteunen bij het uitvoeren van duurzame
maatregelen. Denk aan het gezamenlijk aanschrijven van een aannemer of installateur, het
collectief aanschaffen van zonnepanelen of het aanvragen van een interessant aanbod voor
een onderhoudscontact van een specialist in de buurt. Ook als u een ander woningtype
heeft dan een van de bovengenoemde.
Voor ondernemingen en instellingen
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Wilt u weten hoe u uw bedrijf of instelling kunt verduurzamen en wat dat u oplevert? Ook
met die vragen kunt u bij ons terecht. Een aantal winkeliers en de bibliotheek in de
Theresiastraat gingen u al voor. Met onze adviezen hebben zij hun panden van LEDverlichting voorzien. En op basisscholen maakten we leerlingen met tal van activiteiten
bewust van het nut van duurzaam gedrag en hoe leuk dat kan zijn.
Samenwerking
De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout werkt samen met Duurzaam Den Haag. Dit centrum
heeft als doel de verduurzaming van de stad te versnellen.
Meer informatie
www.duurzaambezuidenhout.nl
www.facebook.nl/duurzaambezuidenhout
Contact
duurzaam@bezuidenhout.nl
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Werkgroep Parels van Bezuidenhout
Concept/Doel

Het bevorderen van de sociale cohesie en de
binding van bewoners met hun wijk.
Bewoners kunnen d.m.v. het project Parels
van Bezuidenhout kennis maken met andere
buurtbewoners, die hun talenten, passies en
verzamelingen demonstreren. Zo ontstaan
verrassende ontmoetingen.

Periode
Activiteit(en)
Resultaat
Aantal actieve bewoners

24 mei 2014
Parels van Bezuidenhout
2800 bezoeken
45 deelnemende parels en 5 andere locaties.
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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.

Periode
Activiteit(en)

Resultaat

Aantal actieve bewoners
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Bewoners stimuleren daar zelf ook een actieve bijdrage
aan te leveren.
Het gehele jaar 2014.
Er zijn in 2014 in totaal 5 edities van de krant verspreid.
De eerste editie telde 24 pagina’s in plaats van 18. Het
tweede nummer zelfs 32 pagina’s. De decemberuitgave
was 28 pagina’s dik.
Sinds het juninummer bevat de krant ook een pagina (in
het Engels) speciaal voor de expats in de wijk
De krant wordt zeer goed ontvangen en gelezen in de
wijk. 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 inmiddels op eigen
benen.
Vanaf 2015 heeft de krant een omvang van 28 pagina’s,
ook om een goede balans te hebben tussen het aantal
commerciële en redactionele pagina’s.
Aan de krant werkten in 2014 standaard 17 vaste
vrijwilligers mee. Daarnaast vulden 8 bewoners een
eigen rubriek.
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Werkgroep Verkeer
Concept/Doel

De werkgroep verkeer is in 2014 niet
daadwerkelijk in actie gekomen, omdat een
aantal zaken parallel loopt met de
vervanging van het riool en de daaraan
verbonden herinrichting. Leden van de
werkgroep verkeer participeren in de
verschillende werkgroepen. Zaken dubbel
doen is niet nodig

Periode
Activiteit(en)
Resultaat
Aantal actieve bewoners
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