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Colofon
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant voor
Bezuidenhout-Midden, -Oost en -West.
De krant verschijnt 5 keer per jaar in een
oplage van 10.500 exemplaren.
Bezuidenhout Nieuws 61 wordt bezorgd
in de week van 13 - 20 april 2018.
Deadline kopij en advertenties: 29 maart.
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Op de cover
Op de begraafplaats aan de Parkweg in Voorburg
staat dit gedenkteken ter nagedachtenis van de
slachtoffers van het bombardement op het
Bezuidenhout. (Foto: Willem Verheijen)
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Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gelden aantrekkelijke kortingen. De kosten
voor het opmaken van een advertentie
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Minder statushouders in oud-SZW
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Afscheid van Kristin Anderson

Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
Niets uit deze uitgave mag zonder
toestemming van de redactie worden
overgenomen.

Krant niet ontvangen,
laat het ons weten
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Help mee tegen meeuwenoverlast
Het Wijkberaad Bezuidenhout gaat dit voorjaar beginnen met acties tegen meeuwenoverlast. Lees meer op
www.Bezuidenhout.nl/meeuwenoverlast
Weet u op welke plekken in Bezuidenhout de meeuwen hun
nesten bouwen? Meld het ons zo precies mogelijk via
meeuwen@bezuidenhout.nl
Vermeld uw naam, telefoon en/of e-mailadres
en de locatie van het nest (adres).
Bedankt!

Wij zijn open voor nieuwe patienten
Tandartspraktijk Draisma
Bezuidenhoutseweg 193 - 2594 AJ Den Haag
070-385 83 82 - www.tandartsdraisma.nl

TURKS RESTAURANT
Uw specialist op het gebied van
administratie en belastingadvies.
Gespecialiseerd in zzp’ers,
eenmanszaken en vof’s.
Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN Den Haag
070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

www.wolvenhoff.nl

Een gezellig familierestaurant
sinds 1980, het adres voor de rijke
Turkse keuken en gastvrijheid.
Theresiastraat 208 - 2593 AV Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl

Geen 175 maar 88 statushouders
in voormalig SZW
Mark Hoogland

Vanaf februari worden de eerste statushouders gehuisvest in het voormalige
ministerie van Sociale Zaken. Op 25 januari was er een informatiebijeenkomst
voor omwonenden. Zo’n 40 buurtbewoners, uit Bezuidenhout en Voorburg,
waren aanwezig. Het werd een redelijk rustige avond met af en toe applaus
voor de gekozen aanpak en een verrassing over het aantal.

Vanaf februari worden de eerste statushouders gehuisvest
in het voormalige ministerie van Sociale Zaken. Op 25 januari was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Zo’n 40 buurtbewoners, uit Bezuidenhout en
Voorburg, waren aanwezig. Het werd een redelijk rustige
avond met af en toe applaus voor de gekozen aanpak en
een verrassing over het aantal.
Veel aandacht voor statushouders
Lilian Blankwaard, stadsdeeldirecteur Haagse Hout, trapte
af met het verhaal dat rondom de komst van de statushouders een maatschappelijke broedplaats moet gaan ontstaan. Er komen niet alleen statushouders in het pand,
maar ook kunstenaars, ondernemers en maatschappelijke
organisaties.
Een hele reeks partijen staat vervolgens klaar om de statushouders zou goed mogelijk te begeleiden in de samenleving en in onze wijk. Dit gaat van de eigenaar van het pand
(Vorm Bouw B.V.) en de beheerder van de woningen (Gapph
Leegstandbeheer), beleidsmedewerkers, programmamanagers en casemanagers van de gemeente tot aan het Jeugd
Interventie Team en Vluchtelingenwerk. Al deze partijen
kregen op de avond kort spreektijd om te vertellen wat zij
gaan doen. Een van de bezoekers merkte het treffend op:
‘Het lijkt wel of voor iedere statushouder een hulpverlener
klaar staat’ en ‘Doen we niet te veel voor ze? Zitten ze wel
op zoveel hulp te wachten?’ Toch krijgt iedere spreker een
applausje uit de zaal. Of het nu gaat om begeleiden naar
werk, het leren van de taal of mentale en psychische hulp,
er lijkt altijd wel iemand beschikbaar voor hulp.
Aantal statushouders
Na een vraag uit de zaal naar het tempo van intrekken van
de statushouders werd duidelijk dat van die 175 bewoners
Zo’n 40 bewoners uit Bezuidenhout en Voorburg worden geïnformeerd over de komst van statushouders (Foto: Ap de Heus)

Buurtbewoners nemen een kijkje in het voormalig ministerie van
SZW (Foto: Mark Hoogland)

er 88 statushouders worden en de rest studenten. Dit
leidde tot enige beroering onder de aanwezigen. Reacties
uit de zaal: ‘Er zouden toch alleen statushouders komen?’
en ‘Er is een vergunning aangevraagd voor de komst van alleen statushouders. Beste gemeente, hoe zit dat?’ De uitleg
die werd gegeven is dat er minder behoefte is aan plekken
voor statushouders en de ervaring leert dat het goed is dat
statushouders tussen andere mensen wonen. Aangezien
de geplaatste statushouders allemaal jonger zijn dan 30
jaar is ervoor gekozen om ze meer kennis te laten maken
met studenten. Over hoe het dan met de vergunning zit, is
het laatste woord vast nog niet gezegd. De komst van de
studenten laat in ieder geval nog even op zich wachten.
Vanaf 1 februari zullen iedere week 4 statushouders hun intrek nemen in het pand.
Toekomst van het ministerie
Buurtbewoners waren ook erg geïnteresseerd in wat eigenaar Vorm Bouw B.V. van plan is met het hele pand. Vorm
Bouw B.V. geeft aan wel bezig te zijn met planvorming. Veel
kon daar nog niet over gezegd worden, omdat het allemaal
nog te pril is. Wel is de toezegging gedaan dat voor de
zomer de eerste concepten met de buurtbewoners gedeeld
zullen worden.
Op zaterdag 27 januari was het ministerie opengesteld
voor publiek. Ruim 250 inwoners hadden zich hiervoor
aangemeld. Het Open Huis is goed bezocht. Alle betrokken partijen waren aanwezig voor het beantwoorden
van vragen. Op de 6e verdieping waren de voorbeeldkamers, - sanitair en – keukens te bezichtigen.
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KIOSK
Praktijk voor:

Kwaliteit
wint
altijd!

Wij verkopen
de beste
kwaliteit
bloemen!
Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46
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Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Acupunctuur
Medische fitness
U kunt bij ons rekenen op professionele
begeleiding bij het herstel van klachten
aan uw bewegingsapparaat of
problemen in de buik- of bekkenregio.
Daarnaast bieden wij bij Fit aan de
Laan de mogelijkheid om onder begeleiding van een fysiotherapeut in een
kleine groep verantwoord te fitnessen.

U vindt ons op: Laan van Nieuw Oost Indië 256 - 2593 CE ’s-Gravenhage
T 0703853243 - E info@aandelaan.nl - www.aandelaan.nl

Hagenaartjes laden je auto op
Marjon Damen
In februari start in de Jacob Mosselstraat een proef met het opladen van elektrische auto’s aan ‘Hagenaartjes’. Deze proef is
een samenwerking van een enthousiaste buurtbewoner, het
wijkberaad en de gemeente Den Haag. Hieraan ging wel een
traject van een paar jaar vooraf.
Zoektocht
Initiatiefnemer en Teslabezitter Rik Hoekstra vertelt: “Net
als meerdere mensen in de straat heb ik zonnepanelen.
Omdat ik ook een elektrische auto rijd, vroeg ik me af of ik
de zonne-energie van mijn dak niet zou kunnen gebruiken
om mijn auto op te laden.” Het oorspronkelijke idee van
Hoekstra bleek na overleg met de gemeente niet haalbaar
omdat het erg ingewikkeld is om particulier eigendom in de
openbare ruimte neer te zetten. Hoekstra had ondertussen
wel begrepen dat er subsidie was voor creatieve ideeën om
elektrische auto’s op te laden en was in contact gekomen
met Bram Coremans, die in andere gemeenten al projecten
had uitgevoerd met oplaadpalen in betonpaaltjes en bloembakken.
Hagenaartjes
Samen met Jacob Snijders (wijkberaad) is het idee ontstaan
een stopcontact te gaan inbouwen in de Hagenaartjes in de
straat. Hoekstra: “Het uitgangspunt was om meer oplaadpunten te realiseren maar dan liefst zonder verstoringen in
de openbare ruimte. Die paaltjes staan er toch al. De laadpaaltjes komen aan de oneven zijde van de straat tussen de
Juliana van Stolberglaan en de 2e Louise de Colignystraat.
Twee reguliere laadpalen in de Jacob Mosselstraat (een aan
het begin van de straat en een in het midden) zijn tijdens de

looptijd van de proef buiten gebruik.“ De laadpunten zijn
vanaf 20 parkeerplekken te gebruiken. Bij de paaltjes komen
geen gereserveerde parkeervakken voor elektrische auto’s.
De verwachting is dat er altijd wel een vrije parkeerplaats
met laadpunt te vinden is. Hoekstra: “We hopen dat de
mensen die in een benzineauto rijden bereid zijn om aan de
andere kant van de straat te parkeren. We zullen ze daar actief toe oproepen, bijvoorbeeld via een groep in Nextdoor of
met een app. Dat wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. Op deze manier komen er dus meer laadpunten voor
elektrische auto’s (tien in plaats van de huidige vier) en gaat
dat niet ten koste van ‘gewone’ parkeerplaatsen. “
Proef
Hagenaartjes als laadpaal zijn uniek. In Den Haag zijn eind
vorig jaar wel lantaarnpalen als laadpaal in gebruik genomen maar nog niet eerder werden Hagenaartjes op deze
manier gebruikt. Het gaat om een proef die tot eind oktober
2018 zal duren. De gemeente gaat onderzoeken hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de laadpunten, hoe de paaltjes
in de praktijk werken, of bewoners met een elektrische auto
voldoende vrije laadplekken kunnen vinden en wat buurtbewoners en gebruikers van de nieuwe manier van laden en
parkeren vinden. Als de resultaten goed zijn, is het de bedoeling dat er op meer plaatsen in de stad Hagenaartjes
met laadpunten komen. Mocht blijken dat de proef niet
werkt, dan blijft de gemeente gewone laadpalen plaatsen
op basis van de vraag naar oplaadpunten.
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website
www.denhaag.nl/luchtkwaliteit.

Fietsenstalling Laan van NOI
Veilig en snel je fiets stallen bij station Laan van NOI? Daartoe is een particulier initiatief gestart
door wijkbewoner Koen Idzenga. Hij is bezig met het realiseren van een fietsenstalling in het gebouw van het voormalige ministerie van Sociale Zaken, tegenover het station.
Idzenga reist zelf veel met het openbaar vervoer. Hij merkte
dat je je fiets alleen kunt stallen in de onbewaakte stallingen (als er al plek is). De plekken zijn krap en is er nauwelijks
ruimte voor bakfietsen, scooters, e-bikes en andere fietsen
die je niet onbeheerd wilt achterlaten. Daar komt bij dat de
gemeente steeds vaker verkeerd geparkeerde fietsen verwijdert.
Een oplossing door de gemeente laat op zich wachten.
Daarom heeft Idzenga het heft in eigen hand genomen en

heeft hij de nieuwe eigenaar van het voormalige ministerie
benaderd. Het idee is dat je voor € 17,50 per fiets per maand
24/7 toegang krijgt tot de overdekte fietsenstalling met cameratoezicht. Het is nog niet helemaal rond, maar naar verwachting gaat de fietsenstalling in maart dit jaar al open.
Wil jij ook je fiets veilig en snel kunnen stallen bij station
Laan van NOI of wil je op de hoogte blijven? Laat het weten
via www.fietsenstallinglaanvannoi.nl.
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Bezuidenhout voert campagne!

Op 21 maart mag u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het verhaal van wijn

Thema’s die spelen in Bezuidenhout: de komst van nog meer hoogbouw,
parkeerdruk, goede zorg, duurzaamheid en bewonersinitiatieven.

Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar

Zaterdag 3 maart in de Theresiastraat
14.00 – 16.00 uur

feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met

Benieuwd wat de politieke partijen voor onze wijk in petto hebben?

Stap één van de vijf duidelijk herkenbare winkels binnen en ga het gesprek aan!
Lijsttrekkersdebat met 'CDA, D66, GroenLinks, Groep de Mos, HSP, PvdA, VVD'
16.00 – 17.00 uur Theresiastraat

de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese
wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag

prachtige verhalen over wijn en wijnboeren.
Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net
Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van
€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië,
Duitsland, Frankrijk).
Ingo Wewer

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97

Het kasteel dat geen kasteel
mocht worden genoemd
Dagelijks stappen honderden passagiers op het station Ternoot aan de drukke Juliana van Stolberglaan in
en uit de tram. Vrijwel niemand zal zich realiseren dat hier eeuwen lang de weldadige rust heerste van de
weelderig groene tuin van het kasteel ‘Ternoot’ aan de Bezuidenhoutseweg. In de 19e eeuw werd het
landgoed opgeofferd aan de Haagse stadsuitbreiding. Het Britse bombardement van maart 1945 maakte
definitief een einde aan het kleine stukje landgoed dat nog was overgebleven.

Carel Wiemers (tekst & Illustratie)
Om het drukke stadsgewoel van Den Haag te ontlopen besloten Jonkheer Karel van der Noot en zijn echtgenote Jonkvrouw Anna Manmakers zich in 1589 te vestigen aan de
toenmalige landelijke straatweg ‘Bezuiden-Hout’. Zes jaar
lang werd gewerkt aan de bouw van een echt kasteel met
een ‘zwaare steene poort’ en rondom ‘gragten’ met een ‘ophaalbrugge’ en een lange achtertuin.
Met veel voldoening over het resultaat betrokken de echtelieden in 1595 hun nieuwe huisvesting. De enige teleurstelling was dat het onderkomen geen ‘kasteel’ mocht worden
genoemd, omdat het echtpaar niet tot de hoge adel behoorde. Karel en Anna moesten het doen met de benaming
‘Hofstede by wyze van een slot of kasteel’.
Niettemin verkeerde het echtpaar in de hoogste kringen.
Karel was Heer van Hoog- en Aartswoude in Noord-Holland
en Kolonel en Gouverneur van het stadje Sluis en andere
kwartieren in Vlaanderen. Voorts was hij een goede vriend
van Stadhouder Prins Maurits, die hem in 1590 benoemde
tot Commandant van zijn lijfwacht.
Van hofstede tot ambtswoning
In 1685 behoorde het landgoed niet meer tot de familie en
kwam het in handen van de Haagse Magistraat en de Staten van Holland. Tot 1696 werden hier de vrouwelijke Hugenoten gehuisvest, die Frankrijk hadden moeten
ontvluchten. Onder de tijdelijke benaming ‘Zuiderhout’
werd het vorstelijk onderkomen ter beschikking gesteld

van de Haagse burgemeester Willem Anthony Pieterson.
In de 19e eeuw woonden de Minister van Staat A.R.F. Valck
en later de directeur Van der Hoeven van de Nederlandse
Handelmaatschappij in het inmiddels verbouwde pand, dat
- ontdaan van zijn grachten en ophaalbrug - al lang geen
‘kasteel’ meer was. De laatste eigenaar was de bankier P.J.
Landry. In 1863 werd de hofstede gesloopt voor de bouw
van nieuwe Haagse woningen.
De teloorgang van de kasteeltuin
Ter herinnering aan het voormalige landgoed kreeg een
van de straten in deze nieuwbouwwijk in 1884 de naam Ternoot. Een gedeelte van de kasteeltuin bleef behouden. Daar
werd een kwekerij aangelegd, die in 1896 een gedeelte
moest afstaan voor de bouw van de Haagse Kookschool.
Later diende dit indrukwekkende pand als onderkomen
voor respectievelijk de Vakschool voor Meisjes en de
Rooms-Katholieke instelling St. Ursula, die er een pension
voor ongehuwde en alleenstaande vrouwen van maakte.
Het Britse bombardement legde dit laatste overblijfsel van
de aloude glorie van het inmiddels al praktisch verdwenen
landgoed volledig in de as. In 1961 nam het Ministerie van
Landbouw en Visserij het stuk grond aan de Bezuidenhoutseweg in bezit waar voorheen het slot had gestaan. Het
tramstation, dat op de grond van de voormalige kasteeltuin
op 3 mei 1976 werd geopend, is nog het enige dat aan de
hofstede van het echtpaar Ternoot herinnert.
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Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

Geachte dierenvriend,
Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid.
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien.
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.
Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen,
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als
vanaf de dierenarts.

Voor informatie:
Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

Autobedrijf Houtwijk ‘Bezuidenhout’
Beter een goede buur
dan een verre dealer!
Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BEZUIDENHOUT
Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoog-

Vraag vrijblijvend een offerte aan

waardig vakwerk, dat gepaard gaat met een uitstekende service op basis van jarenlange

op www.alexandriabv.nl voor

praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots voor ons vak.

een van onze diensten.

Kantoren wijken voor woningen
John Hermse

Kantoren beginnen in Bezuidenhout op steeds meer plekken plaats te maken voor
woningen. Aan de Laan van Nieuw Oost-Indië bestaan plannen voor woningen in
een groot kantoorgebouw.

De nieuw te bouwen 4 woontorens op de hoek Marialaan en
Juliana van Stolberglaan. Sloop van het huidige TNO gebouw is
voorzien in dit jaar.

De ideeën van nieuwe eigenaar Egeria met het kantoorgebouw aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 123 tot 127 zijn nog
pril, maar als ze werkelijkheid worden, komen er op die plek
100 tot 200 woningen, waarvan een deel sociale woningbouw.
Het bestaande gebouw, om de hoek van de Theresiastraat,
wordt dan gestript en uitgebreid en krijgt nieuwe gevels.
De eigenaar wil er ‘een echt woongebouw’ van maken dat
voldoet aan moderne eisen voor bijvoorbeeld duurzaamheid, en geen voormalig kantoor waarin appartementen
zitten.
Egeria zet in op een gebouw dat past bij het verleden van
Bezuidenhout. Dat kan betekenen dat de Laan van Nieuw
Oost-Indië op die plek weer meer het uiterlijk van een laan
krijgt.
Op de begane grond aan de voorzijde kan ruimte komen
voor voorzieningen. Dat kan commerciële dienstverlening
zijn, maar ook bijvoorbeeld een huisartsenpost. Ook horeca
behoort tot de mogelijkheden, maar winkels komen er
waarschijnlijk niet.
Op z’n vroegst kan de ombouw van het kantoor over twee
jaar beginnen. Tot die tijd worden omwonenden in samenspraak met gemeente en wijkberaad van tijd tot tijd op de
hoogte gehouden van de plannen. “Wij hebben liever woningen dan kantoren”, zegt voorzitter Jacob Snijders van
het wijkberaad. “Bezuidenhout kunnen we dan ‘dekantoriseren’. Door hier mensen te laten wonen komt er meer reuring.”

vier flats die in de plaats komen van het oude TNO-gebouw
aan de Juliana van Stolberglaan. De buurt klaagde dat de
torens te hoog werden en te dicht op hun huizen kwamen
te staan. De bewoners boekten succes met hun verzet: de
flats worden geen negen maar acht verdiepingen hoog,
met in totaal een kleine 130 appartementen. Bovendien
komen twee flats aan de Juliana van Stolberglaan ook nog
eens een stuk verder van de huizen af te staan.
Ook twee andere kantoorgebouwen gingen recent in andere handen over: het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg
tussen het Zandvliet College en de SER is aangekocht door
projectontwikkelaar Tetteroo, die recent het Spaarwaterhof
bouwde. Investeerder Innova is de nieuwe eigenaar van het
pand Laan van Nieuw Oost-Indië 14-16. Beide bedrijven
laten weten voorlopig nog geen plannen te hebben met
hun aanwinsten.

Maar dan moeten de buurtbewoners wel op tijd weten wat
hun te wachten staat, benadrukt Snijders. Even verderop in
de wijk leidde onvrede van inwoners van vooral de Wilhelminastraat tot behoorlijke vertraging van het project met
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Bezuidenhout voert campagne!
Op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen

Welke partij is het beste voor Bezuidenhout?

Kom langs! Op zaterdag 3 maart in de Theresiastraat

14.00 – 16.00 uur: Vijf thema’s in vijf winkels
16.00 – 17.00 uur: Lijsttrekkersdebat
'CDA, D66, GroenLinks, Groep de Mos, HSP, PvdA, VVD'

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag

11.00 - 21.30
12.00 - 21.30
16.00 - 21.30

Theresiastaat 48 - 2593 AP Den Haag - (070) 5147442 - 0646597970

AUTO SERVICE MULDERS
PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN
Van Alphenstraat 60a
2274 NC Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60
Wij halen en brengen uw auto bij u thuis.

uw huis, onze zorg!

makelaars & taxateurs

Bezuidenhoutseweg 110A
2594 AZ, Den Haag

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat
Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

Bezuidenhout voert campagne

Mark Hoogland

Op 21 maart is het weer zo ver. Dan mag u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen voeren momenteel druk campagne. Op verschillende
manieren zullen zij vertellen dat zij het beste met ons voor hebben. Een aantal
Bezuidenhouters heeft bedacht dat het anders kan en heeft de rollen omgedraaid.
Bezuidenhout gaat namelijk zelf campagne voeren. Onder de noemer: ‘zullen we
onze stem al laten horen vóór de verkiezingen en niet pas in het stemhokje?'

Op zaterdag 3 maart voert Bezuidenhout zelf campagne in de
Theresiastraat. In 5 winkels presenteren wijkbewoners 5 thema’s
met stellingen. Van 14.00 – 16.00 uur komen verschillende politieke partijen langs om te reageren op de wensen vanuit de wijk.
Van 16.00 – 17.00 uur is er een einddebat waarbij verschillende
lijsttrekkers van de politieke partijen zijn uitgenodigd.
Dit zijn de thema’s:
■ Wonen
■ Infrastructuur
■ Zorg
■ Milieu
■ Participatie

Stelling Wonen: Bezuidenhout verwacht een apart Hoog- en
Laagbouwakkoord tussen gemeente en Bezuidenhout inclusief
een toezegging van een leefbaarheids-effect-rapportage.

Bezuidenhouters zijn van harte uitgenodigd om in gesprek te
gaan met de politieke partijen in één van de 5 herkenbaar aangeklede winkels . Om vooraf de mening van de Bezuidenhouters alvast te peilen zijn de volgende stellingen bedacht. Wil je zelf
stelling nemen of hier op reageren? Graag zelfs! Ga naar www.bezuidenhout.nl voor meer informatie of houd Nextdoor, twitter
(@BezuidenhoutDH) of facebook (@bezuidenhout.nl) goed in de
gaten.
De partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s het beste
voor met de stad, maar staat er iets specifieks in voor Bezuidenhout? Bezuidenhout heeft bijvoorbeeld weinig aan een lagere
parkeerdruk in geheel Den Haag als er maar 4 extra parkeerplekken in Bezuidenhout bij zijn gekomen. Welke partijen hebben in

Partij
VVD
PvdA
CDA
D66
GroenLinks
SP
CU/SGP
PVV
PvdD
HSP
Groep de Mos
Overig
Opkomst

hun programma specifiek aandacht voor wat er in Bezuidenhout
leeft?
In de verkiezingsprogramma’s hebben de partijen PvdA, CDA,
GroenLinks SP, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren geen
aparte aandacht of plannen voor Bezuidenhout. Hieronder een
overzicht van de partijen die wel punten hebben specifiek voor
Bezuidenhout.

GR2014 (%)
13,1
10,8
5,6
24,6
8,1
4,7
1,8
9,8
2,7
12,6
3,1
3,1
57,2

VVD

-

D66

-

CU/SGP

-

Groep de Mos

-

Stelling Infrastructuur: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente
de afspraak van 500 extra parkeerplaatsen inlost. Tot die tijd
graag meer handhaving op onveilig parkeren, ook ’s avonds.
Stelling Zorg: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente betere
zorgcoördinatie stimuleert of meer ruimte maakt voor organisaties en bewoners om dit zelf ter hand te nemen.
Stelling Milieu: Bezuidenhout verwacht van de gemeente
(groene) maatregelen en een coördinerende rol voor een wijkaanpak tegen wateroverlast, bijvoorbeeld door het instellen van een
Adviesorgaan Wateroverlast.
Stelling Participatie: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente
bewoners vroegtijdig en actiever inzet bij plannen en beter luistert en sneller beslist bij verzoeken uit de wijk.

Markconsultatie rondom ontwikkeling hoogwaardige woningen
rondom Malietoren en voormalig gebouw Buitenlandse Zaken
Verbeteren toegang binnenstad – Theresiastraat
Startups de ruimte bieden in Bezuidenhout
Herontwikkelen Bezuidenhout-West
Ontwikkeling Beatrixkwartier mede mogelijk te maken door sporen te
overbouwen of ondergronds te brengen
Toestaan van hoogbouw rondom Centraal Station
Samen met omwonenden en pleinwerkgroepen de pleintjes
en plantsoentjes aanpakken
Parkeerproblemen in Bezuidenhout aanpakken met
inventieve oplossingen
Ombouwen van kantoren naar woningen voor ouderen,
studenten, starters en vluchtelingen
Steun voor bewonersinitiatief Duurzaam Bezuidenhout
Verlagen parkeerdruk Bezuidenhout door aanleg van meer parkeerplaatsen
Overal ORAC’s
30km-zone in de Theresiastraat
Klassieke lantaarnpalen in Bezuidenhout
Nieuwbouwprojecten en splitsingen onderwerpen aan een
leefbaarheids- effectenrapportage

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen
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Tandartspraktijk Bezuidenhout
wordt:

mevrouw Sabrina Walden tandarts
mevrouw Jo-Ann Walden mondhygiëniste
Samen vormen wij een team met als doel u op maat
goede mondzorg te bieden.
Niet iedere patiënt is hetzelfde, maar door u op uw gemak te stellen
denken we dat ook angstige patiënten bij ons op het juiste adres zijn.

Wij nemen nog patiënten aan!

Bezuidenhoutseweg 193
(1ste etage)
2594 AJ Den Haag
Telefoon: 070 385 76 30
E-mail:
tandartspraktijk@waldent.nl
www.waldent.nl

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.
Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442

Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk, crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring.
Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadillacs.
Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen
van uw uitvaartwensen. Met of zonder uitvaartpolis, maar altijd met aandacht en tijd voor een mooi afscheid.

bericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - Bezuidenhoutseweg 215, 2594 AK Den Haag

Persoonlijk & Warm

Politiebureau dreigt te verdwijnen
Er was een tijd dat elke wijk in Den Haag haar eigen politiebureau had. Toen ik als
kleine jongen nog in Benoordenhout woonde, was er een politiepost gevestigd in wat
eigenlijk een woonhuis was, in de Mildestraat. Klein, maar het gaf een veilig gevoel, de
politie om de hoek.

Jos Heymans
Die tijd is door de samenvoeging van rijks- en gemeentepolitie tot nationale politie voorgoed voorbij. Eerder al sloten
bureaus als gevolg van bezuinigingen hun deuren. Waar
Benoordenhout, Bezuidenhout, Mariahoeve en Marlot in
het verleden hun eigen bureaus hadden, moeten deze wijken het nu doen met één bureau, Overbosch aan de Vlaskamp, op de grens van Bezuidenhout en Mariahoeve. En
ook dat bureau dreigt nu te verdwijnen.
Voorzitter Jacob Snijders van het wijkberaad Bezuidenhout
schrok zich wezenloos, toen politiemensen hem vertelden
van de dreigende sluiting van Overbosch. Formeel is er nog
niets besloten, zegt de politie, maar het personeel is al driekwart jaar geleden geïnformeerd. De tachtig man die op
Overbosch werken, gaan naar het bureau Scheveningen tegenover het Kurhaus. Vanuit dat bureau wordt straks de
surveillance in onder meer Bezuidenhout gedaan.
,,Dat betekent’’, zegt Snijders, ‘’dat de aanrijtijden alleen
maar langer worden. De wijkagent heeft veel meer tijd
nodig om langs te komen, de afhandeling van meldingen
gaat veel langer duren. Het dichtstbijzijnde politiebureau is
straks dat van Voorburg/Leidschendam op anderhalve kilometer, maar die mogen niet komen. Het bureau Scheveningen, waaronder we gaan vallen, ligt verder weg. Probeer
daar maar eens te parkeren als je aangifte wilt doen’’.
De voorzitters van de wijkverenigingen Benoordenhout,
Bezuidenhout en Mariahoeve trekken gezamenlijk op om
het naderende onheil te voorkomen. De politieke partijen
in de gemeenteraad zijn geïnformeerd; de PvdA heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Het probleem is dat
niet de gemeente maar de Nationale Politie zelf over de bureaus gaat. “Burgemeester Krikke gaat over de openbare
orde en veiligheid. Zij kan de bezwaren tegen de voorgenomen sluiting bespreken in de driehoek van burgemeester,
politie en openbaar ministerie. In Pijnacker/Nootdorp is het
op die manier gelukt de sluiting van een politiebureau
tegen te houden’’.

Wijkberaad-voorzitter Jacob Snijders voor politiebureau Overbosch,
dat met sluiting wordt bedreigd. (Foto: Willem Verheijen)

Met 45.000 inwoners in Benoordenhout, Bezuidenhout en
Mariahoeve en nog eens 25- tot 35.000 mensen die werkzaam zijn in het Beatrixkwartier verdient dit deel van Den
Haag volgens Snijders een eigen politiebureau. Bovendien
heeft Bezuidenhout bijzondere omstandigheden, die politie-om-de-hoek rechtvaardigen. ‘’Denk daarbij aan het Malieveld met zijn demonstraties, aan de overlast die het
Centraal Station veroorzaakt. Over twee jaar verhuist de
Tweede Kamer naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken voor tenminste vijf jaar; ook dat vergt extra
maatregelen voor de openbare orde en de veiligheid’’, zegt
Snijders.
Extra veiligheidsmaatregelen zijn ook nodig, omdat straks
de koning en zijn gezin weer in paleis Huis ten Bosch
komen te wonen. Ook de komst van 75 statushouders naar
het vroegere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergt de aandacht van de politie. Het bureau Scheveningen heeft volgens Snijders de handen al vol aan het
eigen stadsdeel. Hij sluit niet uit dat de politieaandacht uit
zal gaan naar dat deel van de stad, ten koste van Haagse
Hout en Mariahoeve.
Burgemeester Krikke moet er voor gaan liggen, schrijven de
voorzitters van de wijkberaden in een brief aan het college
van burgemeester en wethouders. Als het gezamenlijk verzet tegen de sluiting van Overbosch geen resultaat oplevert, is het aan het einde van dit jaar gedaan met de
politiepost aan de Vlaskamp.

Het politiebureau
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3 maart nooit meer een gewone dag
Roeland Gelink

Het bombardement op Bezuidenhout van 3 maart 1945 maakte een diepe indruk op de
toen bijna 17-jarige Itie Rutten. Hoewel zij sinds die tijd op 3 maart nergens anders aan
denkt, nam zij pas 72 jaar later deel aan de herdenking van het bombardement.

Met vader, moeder en haar 7 jaar jongere broer Herman
woonde Itie Rutten aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 38,
achter de door haar vader gerunde sigarenzaak Korlvinke
(tegenwoordig de winkel Regina). “Ik heb daar mijn hele
jeugd meegemaakt.” Zij koestert herinneringen aan het
altijd buiten spelen met jongens en meisjes van haar leeftijd en aan haar sportieve verrichtingen. “Ik stond al als 4jarige op schaatsen in het Haagse Bos. Dat kon ik heel
goed en ik ben later ook gaan kunstrijden. Op de kale
muur bij ons aan de overkant sloeg ik voor het eerst met
een racket tegen een bal. Een tennisleraar die mij zag,
bood spontaan aan mij te leren tennissen.”
De Tweede Wereldoorlog, de hongerwinter en het bombardement dat op 3 maart ‘45 een groot deel van Bezuidenhout vernietigde maakten daar een bitter einde aan.
“Ik zal die dag nooit vergeten. Bij eerdere bommen die op
de wijk vielen, zei mijn vader nog wel eens dat hij niet
meevluchtte voor één zo’n bommetje, hoezeer wij ook in
paniek waren bij elk nieuw luchtalarm. Nu renden wij allemaal voor ons leven richting Voorburg. Ik was verschrikkelijk bang, zag dode mensen op straat en er was een
enorme paniek.” Pas onder het viaduct bij Voorburg voelde
zij zich weer veilig. Naar Bezuidenhout durfde zij na die
dag jaren lang niet meer terug te gaan. In Voorburg vond
het dakloos geworden gezin tijdelijk onderdak. Eerst met
in totaal 14 mensen in één kamer aan de Laan van Nieuw
Oost-Einde, daarna ruim een jaar met z’n vieren in een
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door de dames De Graaf aangeboden kamer aan de Dr.
Blookerstraat. Met de verhuizing na de oorlog naar een
nieuwe Korlvinke-zaak aan de Laan van Meerdervoort liet
het gezin Bezuidenhout definitief achter zich.
Praten over de ingrijpende gebeurtenissen die zij meemaakte deed Itie (nu Keijzer-) Rutten niet veel, ook niet
met haar broer Herman of haar oudste vriendin Hannie
uit de Rijklof van Goensstraat. Dat het meemaken van het
bombardement sporen heeft nagelaten, blijkt vooral uit
het feit dat zij op 3 maart moeilijk ergens anders aan kan
denken dan aan de rampspoed van toen. Vóór het bombardement was zij ook ooggetuige van de executie van verzetsmensen aan de overkant van de Laan van Nieuw
Oost-Indië. “Mijn vader zei nog dat ik niet moest kijken,
maar ik deed dat toch en zag ze één voor één neervallen.”
Na al dat leed bleef mevrouw Keijzer-Rutten heel lang weg
uit Bezuidenhout. Vorig jaar bewoog haar dochter Marianne haar om deel te nemen aan de herdenking van het
bombardement. “Wij zijn samen eerst naar de kerk geweest en daarna met koude knieën naar de kranslegging.
Jammer alleen dat wij geen bloemen hadden meegenomen.” Dit jaar komt dat goed, want zij is als één van de
overlevende ooggetuigen uitgenodigd om samen met de
burgemeester van Leidschendam-Voorburg een krans te
leggen.

Bommen op de Laan
Ongeveer de helft van de originele Laan van Nieuw-Oost Indië is
vernietigd tijdens het bombardement van 3 maart 1945. Wanneer je door deze laan rijdt of loopt, is aan de nieuwbouw goed
te zien waar de bommen hebben toegeslagen. De herbouwde
panden op nummers 5 en 7 hebben echter een afwijkend verhaal. De originele panden werden vier maanden eerder opgeblazen door de Duitse bezetter.

Jeffrey Lemm
15 december 1944
Gelukkig herinneren nog vele panden aan de allure van de
begindagen van de Laan van Nieuw-Oost Indië. Wie langs
tandartsenpraktijk La Clinique loopt ziet dat de nummers 5
en 7 een andere bouwstijl hebben. In heel veel lijken ze op
de oude panden eromheen, maar ze zijn net een beetje moderner en hebben net wat minder details. Dit is terug te leiden naar 15 december 1944. Op deze dag werden door de
Duitse bezetter 12 gevangenen gefusilleerd als wraak
omdat het verzet eerder die maand een Duitse militair zou
hebben vermoord op de Laan van Nieuw-Oost Indië.
Een half uur
Deze laan werd als symbolische plaats gekozen voor de
wraakactie waarvan ook het opblazen van de drie panden
onderdeel was. De bezetter belde bij de bewoners van huisnummer 3, 5 en 7 aan en op een briefje kregen ze te lezen
dat ze per direct hun woning moesten verlaten. Ze kregen
een half uur de tijd om hun meest belangrijke spullen mee
te nemen. Toen het half uur om was werden de panden opgeblazen. De panden zijn na de oorlog afgebroken en in de
huidige stijl herbouwd.
Gedenkteken
Na de oorlog organiseerde Bezuidenhout een herdenking
voor de 12 slachtoffers bij een provisorisch aangebracht gedenkteken. Tot grote ontsteltenis van buurtbewoners wierp
in 1972 een onwetende bewoner het gedenkteken op een
berg huisvuil. De plaat werd opnieuw aangebracht en is te
vinden in de gevel van Laan van Nieuw-Oost Indië 3.
Wandelroute
Het bombardement wordt jaarlijks rond 3 maart herdacht.

Jeanette Doll, oprichtster van de stichting 3 maart herdenking
bombardement Bezuidenhout bij het monument aan de Juliana
van Stolberglaan. (Foto: Willem Verheijen)

Daarnaast is het verhaal verbeeld in een historische wandelroute langs 13 informatieborden die door Stichting 3
maart ’45 en wijkbewoners is gerealiseerd. De historische
wandeling is het gehele jaar door te wandelen. Ter aanvulling kunt u ook de gedenkplaat op de Laan van Nieuw-Oost
Indië bezoeken. Meer informatie vindt u op www.bb45.nl.

Gildewandeling rond herdenking
Bezuidenhout is een wijk met een bewogen geschiedenis. Er stonden al geruime tijd buitenhuizen langs de Bezuidenhoutseweg toen in 1863 begonnen werd met de
aanleg van het Rhijnspoor. Daarna is langzamerhand
een wijk aangelegd die aanvankelijk bedoeld was voor
welgestelde mensen. Dat veranderde door het tragische
bombardement van 3 maart 1945. Veel schoons is verdwenen maar er is ook nog het een en ander gebleven
of nieuw gebouwd. Nu, 73 jaar later, is het een wijk met
woningen en kantoren. De wandeling gaat zowel over
heden als verleden van deze door en door Haagse wijk.

Op 1 - 2 - 3 - 8 - 9 en 10 maart
Aanvang: 11.00 uur
Start: Centraal Station/Anna van Buerenplein
Duur: Ongeveer 1½ uur
Einde: Hoek Theresiastraat/Laan van Nieuw Oost-Indië
Kosten: € 5,– p.p.
Aantal deelnemers: Maximaal 15
Reserveren noodzakelijk: telefonisch, per e-mail of via
het formulier op de website.
Wilt u de wandeling op een ander moment maken, kijk
dan op www.gildedenhaag.nl
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Fit worden en een gezondere leefstijl?

3D HEALTH COACH
RICHARD HOLLEMAN

Ongetwijfeld het beste resultaat bereik je wanneer je
de drie dimensies voeding, beweging en ontspanning tegelijk aanpakt.
Ik bied een unieke geïntegreerde 3D-methode, met:

3
3
3
3
3

intensieve professionele begeleiding
maatwerk met veel persoonlijke aandacht
jouw werkelijkheid als basis
geen strenge dieetregels of onhaalbaar sportschema
plezier, motivatie en echte resultaten: na drie maanden
zijn je gezondheid en je leefstijl duurzaam verbeterd

Personal trainer & voedingsconsulent
NEEM CONTACT MET ME OP VOOR EEN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK

06-295 534 94 I post @ professionalhealth.coach I www.professionalhealth.coach

MONTAGEBEDRIJF

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!
Maystraat 38 - 2593 VW Den Haag - 070 385 95 69
0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl

Carmen van Voorthuijsen
Ambulant Pedicure
Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Gediplomeerd pedicure 06-24686076

Het eerste plein is er
Wie deze winter door de Stuyvesantstraat ten zuiden van de Juliana van Stolberglaan gelopen is, zal het zijn
opgevallen: een compleet nieuw plein! Eind december werd de ruimte tussen de Hendrik Zwaardecroon- en
Stuyvesantstraat aangepakt. De bestrating is aangepast van grijze stoeptegels naar kleine gele klinkers, met
verhoogde stoepbanden kwamen er grote plantvakken en - het meest in het oog springend - er werd een
lange zigzagvormige bank geplaatst. In januari kwamen de nu nog kale meerstammige bomen en in februari zal de lage beplanting volgen. Daarmee kan Fase 1 van de riolerings-werkzaamheden officieus afgesloten worden en is het eerste plein een feit! En er zullen nog vele pleinen volgen.

Werkgroep Pleinen Bezuidenhout

Ooit zag het plein er zo uit, circa 1925

Het nieuwe plein op de hoek Stuyvesantstraat/Hendrik Zwaardecroonstraat. (Foto: Willem Verheijen)

De oplevering van het Stuyvesantstraat/Zwaardecroonstraat-plein is een mijlpaal voor de Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost die sinds oktober 2014 actief is. Vanuit de
aanpak van het wijkberaad om de straatbewoners te activeren bij de vervanging van de riolering ontstond op initiatief van enkele omgevingsbewuste bewoners de
‘pleinengroep’. Zij drong er bij de gemeente op aan om bij
de geplande rioleringswerkzaamheden ook alle (verwaarloosde) pleinen, groot èn klein, in de hele wijk mee te
nemen in de ontwerpplannen.

Hoewel men aan het Spui in eerste instantie nog niet zo
warmliep voor het pleinenproject is men ook in de gemeentelijke politiek inmiddels helemaal om vanwege het
succes en wordt de aanpak van Bezuidenhout tot voorbeeld gesteld aan andere Haagse wijken (maar zelfs ook
landelijk). Het pleinenproject laat zien dat buurtparticipatie werkt. Dat samenwerking tussen bewoners en gemeente even wennen is, zal niemand verbazen. Over en
weer zijn er veel lessen geleerd en is veel (heel veel vrije)
tijd gestoken om tot een mooi resultaat te komen.

Van het begin af aan werd de werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost volop gesteund door de ambtenaren van het
stadsdeelkantoor die meewerkten aan de extra bewonersavonden om naast de straatontwerpen ook de pleinontwerpen te bespreken met de bewoners. Er werd in
samenwerking met het ingenieursbureau een wijkbrede
enquête uitgezet om alle wensen en ideeën te verzamelen.
Een ongekend hoog aantal mensen reageerde. Met alle reacties en input op bewonersavonden kon het ontwerpbureau aan de slag om voor de hele wijk één ontwerp te
maken. Er was intensief overleg tussen het ontwerpbureau
en de werkgroep, die het totaalplaatje en het bewonersbelang in de gaten hield. Ook werd voor het De Silleplein een
proefopstelling gemaakt om zo de bewoners te laten zien
wat er mogelijk was.

Wanneer de rioleringswerkzaamheden in Fase 2 en 3 afgerond zijn, zal Bezuidenhout een stuk mooier aanzien hebben. Mede door de pleinen, met dank aan de bewoners!
Immers: “Buurtparticipatie is een feestje!” Die uitspraak
deed wethouder Revis afgelopen zomer naar aanleiding
van het pleinenproject. Dat feestje moet dus gevierd worden met een officiële opening van het eerste plein. Dat
gaat ergens eind februari, begin maart gebeuren. Samen
met de wethouder, alle betrokkenen en dus ook de bewoners.
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Theresiastraat 130 - 2593 AS Den Haag

Gezellig winkelen in de Theresiastraat! Team Etos en team Douglas staan graag voor u klaar!

Theresiastraat 109 - 2593 AD Den Haag

Bezuidenhout heeft twee wijkagenten: Evert-Jan Rusticus en
Ernst Käuderer. Zij zijn de schakel tussen wijkbewoners en
politie als het gaat om veiligheid en leefbaarheid.

De wijkagent over

Bezuidenhout na een jaar
Evert-Jan Rusticus (Foto: Willem Verheijen)

Wanneer deze krant uitkomt ben ik ongeveer een jaar wijkagent in Bezuidenhout. Ik kende Bezuidenhout niet echt.
Wel de doorgaande straten en wat restaurantjes natuurlijk, maar verder eigenlijk niet. Ik was tenslotte werkzaam
als wijkagent in Leidschendam-Voorburg. Daar kende ik
bijna elke straat en elk huis na de vele jaren op straat. Die
gemeente vond ik altijd een uit de kluiten gewassen dorp.
Maar nu zou ik als wijkagent naar het grote Den Haag
gaan, de grote broer van mijn “dorp”. Ook Den Haag kende
ik in grote lijnen wel van mijn werk bij bureau Verkeer en
wijkagent zijn in de stad leek mij erg oké.
Dus ik begon in Bezuidenhout. Een grote stadswijk met
een behoorlijke diversiteit aan mensen en zaken. Er is inderdaad ook veel gebeurd het afgelopen jaar. Voor mij
springen er diverse zaken uit, zoals de gewelddadige dood
van de heer Nissi in West, diverse woningbranden, geweld
achter de voordeur waarbij kinderen betrokken waren, de
vele winkeldieven die aangehouden werden, overlast van
zwervers, overlast van de horeca, maar ook de betrokkenheid van zoveel mensen in de wijk. Neem nou het buurtpreventieteam: een groep wijkbewoners die met weer of
geen weer de wijk in gaat om te werken aan veiligheid.
Daarnaast organiseert de winkeliersvereniging van alles,
de hulpverleners zijn beschikbaar in o.a. de wijkcentra voor
hulp en advies, de wijkvereniging Bezuidenhout die ieder

jaar vele activiteiten organiseert. Ik heb het nog niet eens
gehad over de buurtwinkels die een enorm belangrijke rol
spelen in de wijk. Dit geheel maakt onze wijk een heel dynamische maar ook gelijk een heel gemoedelijke wijk,
waar het heel erg goed toeven is.
Wel zie ik veel eenzaamheid en armoede en dat baart mij
zorgen. Ik zie mensen die eigenlijk alleen nog voor een
boodschap naar buiten gaan en verder binnen blijven. Ik
zie mensen lopen in kleren die hun beste tijd reeds jaren
geleden gehad hebben. En soms denk ik: ben ik nu de enige
die dat ziet? Is iedereen zo druk met zijn carrière, kinderen
of hobby’s bezig dat deze buren niet meer opvallen? Ik kan
die mensen zelf niet enorm veel bieden behalve een
praatje, maar ik kan wel proberen ze te begeleiden naar de
hulpverleners die wel het verschil daarin kunnen maken.
Voor mij geldt dat ik dit jaar nog meer mijn best ga doen
om wat voor die mensen te doen. En ik hoop dat u als mogelijke buur (nog) eens wat aandacht wilt schenken aan
die persoon die misschien wel heel erg zit te wachten op
een bezoekje van u.
Aan goede voornemens doe ik niet, omdat ik die toch altijd
weer vergeet (soms na een dag al), maar ik probeer aan
jaarthema’s te doen en dit is mijn jaarthema. Wellicht wilt
u dat ook doen voor dit jaar………..

OOG VOOR DETAIL

Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt zich het hiernaast
afgebeelde detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief
naar de redactie (zie het colofon op pagina 3) en maak ook
kans op een boekenbon, beschikbaar gesteld door Primera
aan de Theresiastraat.

De afbeelding van het kinderkopje in de vorige editie bleek te moeilijk. Er kwamen geen goede inzendingen binnen. Het kopje is te vinden op de
Bezuidenhoutseweg 273, aan het pand waar het
hoofdkantoor van TOTAL is gevestigd.
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Veilig fietsen door Bezuidenhout
John Hermse
Lekker doorfietsen vanuit het centrum naar Leidschenveen,
dwars door Bezuidenhout. Nu deze ‘sterfietsroute’ in onze wijk
klaar is, zitten auto en fiets elkaar niet meer in de weg. Maar
niet iedereen langs de nieuwe route is tevreden.

Vanuit zijn voorkamer kon Fred Fuit stratenmakers de laatste steentjes zien leggen in de Juliana van Stolberglaan.
Nieuw riool, nieuwe stoep, maar vooral een nieuw fietspad,
een kwestie die Fuit, lid van de werkgroep verkeer van het
Wijkberaad, maanden bezighield. Het fietspad maakt deel
uit van de nieuwe sterfietsroute, die fietsers ruim baan
biedt vanaf het Spui in het centrum naar Leidschenveen
aan de rand van de stad. Het kruispunt van de Juliana van
Stolberglaan met de Laan van Nieuw Oost-Indië werd overzichtelijker voor fietsers, die er niet meer tussen de auto’s
op groen licht hoeven te wachten. Ook elders werden
auto’s en fietsers van elkaar gescheiden: tussen fietspad en
rijbaan ligt nu een parkeerstrook.
Behalve dan tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg.
Daar rijden fietsers en auto’s nog vlak naast elkaar, Het is
een doorn in het oog van Fred Fuit en het Wijkberaad. Zelfs
na lang aandringen wilde de gemeente op die plek de fietsstrook niet verleggen: dat zou zoveel ruimte kosten dat er
bomen moesten sneuvelen in de middenberm. Toch moet
Fuit toegeven dat de straat voor zijn huis er nu weer mooi
bij ligt. "Voor de rest ben ik niet ontevreden. Ik heb de indruk dat het werk naar behoren is uitgevoerd."
Maar er blijft wel wat te wensen over: de fietsnietjes bijvoorbeeld. "Daarvan zijn er veel te weinig en ze staan veel

Een stukje van de nieuwe fietsroute op de IJsclubweg.
(Foto: Koen de Lange)

te gecentreerd. Mensen zijn te belazerd om tien meter te
lopen." Dus kwakken ze hun fietsen maar overal neer,
vreest Fuit. Over het einde van de Juliana van Stolberglaan
is hij ook niet erg te spreken: fietsers die daar de IJsclubweg over moeten, hebben volgens de wijkbewoner maar
slecht zicht op het autoverkeer dat ook vanaf de Juliana
van Stolberglaan komt, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Even verderop, bij de Carel Reinierszkade, moesten fietsers
die wilden oversteken, jarenlang heel goed uitkijken. De
kruising was onoverzichtelijk en auto’s rijden er flink door.
Levensgevaarlijk, vond Antoinette Jans, die daar om de
hoek woont. Ze dwong de gemeente om in actie te komen.
Dat deed ze met een zogeheten burgerinitiatief: als genoeg
burgers dat steunen, moet de gemeente het aangesneden
onderwerp op de agenda zetten. Met 750 handtekeningen
slaagde Jans glansrijk: de gemeenteraad boog zich over de
verkeerssituatie en nam maatregelen om de kruising veiliger te maken. Zo werden er parkeerplaatsen geschrapt,
waardoor overstekende fietsers beter zicht kregen.
Maar dat waren eigenlijk lapmiddelen, in afwachting van
de sterfietsroute, die de gevaarlijke kruising écht veilig zou
maken. Bijna zes jaar na haar burgerinitiatief is het zover
en kan Jans nu meer op haar gemak oversteken richting de
Nieuwe Veenmolen. Het fietspad langs de volkstuintjes
naar de spoortunnel is verlegd, zodat die nu recht tegenover de Carel Reinierszkade ligt, wat voorheen niet het
geval was. Nu er midden op de weg twee vluchtheuvels
zijn aangelegd, hoeven de fietsers ook niet meer in één
keer de drukke weg, met razende auto’s van twee kanten,
over te steken. "Die extra ruimte is fijn", vindt Jans. "Het
heeft jammer genoeg wel lang geduurd, maar het is echt
een forse verbetering."

De fietsroute werd geopend door wethouder Tom de Bruijn
(Foto: Eric Stins)
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Bezuidenhout-West Nieuws

Activiteiten, cursussen en diensten

Wijkcentrum Bezuidenhout
Johannes Camphuijsstraat 25, 2593 CH Den Haag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Zondag
Servicepunt
Mariahoeve:

Ouderenwerk:
Ontmoetingstafel:
Alzheimer Café:
Bingo:
Femtech:
Bezuidenhut:
Zaalverhuur:
Uitgaansgroep:

Pedicure:
Wijkbus:
NB:
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Art Workshop voor kleuters
Maaltijdgroep
Zangkoor Bezuidenhout
Ontmoetingstafel
Engelse Les Gevorderden
Engelse taalles Beginners
Nederlandse taalles
Art Workshop voor kleuters
Crea Club Woensdag
Klaverjasclub
Jong kookt met Oud
Country- Linedance
WMO Consulent
Bridgeclub
Huiswerkbegeleiding
Nederlandse Taalles Moe-landers
Spreekuur Wijkagent
Ontmoetingstafel
Nederlandse Taalles
Klaverjas
Nederlandse Taalles
Nederlandse Taalles 2
Chinese taalles voor kinderen

09.00
12.00
14.00
10.00
13.30
15.15
09.00
09.00
09.30
13.00
16.00
10.00
12.00
13.00
15.00
18.30
19.00
10.00
17.00
18.30
10.00
12.45
12.00

-

11.00
14.00
16.00
15.00
15.00
16.30
11.30
11.00
12.30
16.00
19.00
10.45
16.00
16.30
17.00
22.00
20.00
15.00
19.00
22.30
12.30
15.30
14.00

Doet u mee met
de Buurtpreventie?
Jaap de Wit
Bezuidenhout West kan veiliger en beter. U kunt daaraan
een bijdrage leveren door zich aan te sluiten bij het Buurtpreventie Team Bezuidenhout; door avond- en nachtwandelingen te maken maakt het Buurtpreventie Team onze
wijk veiliger en beter. Het team houdt een oogje in het zeil
en u kunt daarbij helpen. Vanuit de Buurtpreventie is er
goed contact met de politie. Voordat u start wordt u ingewerkt, zodat u weet waar u op kunt letten. Als lid van het
Buurtpreventie Team kunt u uw EHBO- en/of reanimatiediploma halen. Iets voor u? Meld u dan aan voor de Buurtpreventie in het wijkcentrum Bezuidenhout West, Jan van
Riebeekplein 90, 070 2052550 bij Jaap de Wit:
j.dewit@voorwelzijn.nl

Informatie en advies op het gebied van werk, wonen en overige zaken.
Ondersteuning waar nodig, ma tot en met vrij van 9.00 tot 16.30 uur.
Adres: Ivoorhorst, 155 2592 TH Den Haag
Telefoon: 070-2052450.
Informatie en ondersteuning van wijkbewoners 65+:
Gesprek met ouderenconsulent op afspraak.
Ontmoetingsbijeenkomst op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.
welkom voor een gesprek, spelletje Rummikub, breien, piano spelen en andere ontspanning.
Elke 2e woensdag van maand 19.30-21.00 uur een thema avond met
gastspreker betreffende dementie op locatie Mariahoeve, Ivoorhorst 155.
Elke eerste vrijdag van de maand wordt er op vrijdagmiddag een bingo georganiseerd voor volwassenen.
Iedere vrouw die het een uitdaging vind om zelf te klussen kan zich aanmelden bij de kluscursus van Femtech.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Francisca Van Hoefen, 06-51282924.
Voor het huren voor kinderfeestjes en dergelijke op het Spaarwaterveld kunt u terecht bij:
Robert Boer, Bezuidenhut@Bezuidenhout.nl
Voor huren of verhuren van de zalen en ruimtes in dit centrum kunt u terecht bij het beheer:
El Hooft, Peter Lustig of Raymond Maduro, 070-2052560.
Mocht u geïnteresseerd zijn in leuke groepsactiviteiten dan bent u bij de Uitgaansgroep
aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Henk en Anny Weijers, 070-2201406 of per mail: henkwsr@ziggo.nl
Voor een afspraak kunt u terecht bij pedicure Edith Ruhler, 06-54720014.
Voor informatie, het maken van een afspraak, of wilt u het team komen versterken,
dan kunt u contact opnemen met Arie Mooijman, 06-40224825 of het Meldpunt 070-3477498
Vrijwilligers kunnen zelf activiteiten organiseren in het centrum.
Vraag het beheer voor informatie.
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Klankbordgroep/bewonersplatform Bezuidenhout-West

Even kennismaken…
Jan van Westen
Na de opheffing van de Wijkraad Bewonerscommissie (nu zo’n twee jaar geleden) was er in de
wijk Bezuidenhout-West geen bewonersorganisatie meer aanwezig die de wijk vertegenwoordigde. Na een informele bijeenkomst met een aantal bewoners en de Stadsdeeldirecteur
namens de gemeente is uitgesproken dat er wederzijds behoefte is aan periodiek contact. Bij
de aanleg van het metroviaduct en het metrostation is gebleken dat de specifiek daarvoor opgerichte klankbordgroep zijn vruchten had afgeworpen.

Daarom is in overleg besloten om voor de wijk Bezuidenhout-West ook een dergelijke groep mensen te verzamelen
die als bewonersplatform fungeert. Doel van dit bewonersplatform is het namens de bewoners onderhouden van
contacten met: Gemeente Den Haag, Woningcorporatie(-s)
en, daar waar het projecten in de openbare ruimte betreft,
de belanghebbenden hiervan. Het bewonersplatform heeft
een aantal vaste leden maar naargelang de activiteiten en
de interesse van de bewoners kan het platform in wisselende samenstelling de bewoners vertegenwoordigen. Het
bewonersplatform Bezuidenhout-West is formeel geen
rechtspersoon, dus daar waar dit nodig zal blijken zal de
Stichting Vóór Welzijn (bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen)
deze rol vervullen namens het bewonersplatform. Tevens
zal de Stichting Vóór Welzijn het bewonersplatform administratief ondersteunen. Hoewel het principe wordt gehanteerd dat alle deelnemers van het bewonersplatform
gelijkwaardig zijn, is in de laatste vergadering aan Johan
Vogelaar gevraagd om een sleutelrol te vervullen als contactpersoon. Johan Vogelaar zal daarom optreden als voorzitter en “spreekbuis” van het bewonersplatform
Bezuidenhout-West. Momenteel zijn hierbinnen twee
werkgroepen actief: Ruimtelijke ordening & Verkeer (ROV)
en Welzijn & Leefomgeving (WL). De vergaderingen van het
bewonersplatform zijn openbaar en vinden in 2018 plaats
in het Wijk en Diensten Centrum aan het Jan van Riebeekplein (aanvang 19.00) op de volgende data:
28 maart 2018
27 juni 2018
26 september 2018
14 november 2018
Daarnaast vergaderen de werkgroepen in wisselende samenstellingen en op wisselende data naargelang er ontwikkelingen in en rond de wijk zijn die dit vragen. De
wijkbewoners worden via de “Bezuidenhout-West” pagina’s in het Bezuidenhout-Nieuws geïnformeerd over de
ontwikkelingen uit het bewonersplatform.
Wijkbudget
De stadsdeeldirecteur -Lilianne Blankwaard- bracht in aanloop naar de kerstdagen een cadeautje mee voor de wijk
Bezuidenhout-West. Het betreft hier een extra (éénmalig)
vrij te besteden wijkbudgetter grootte van € 50.000. Aan
het budget is een aantal randvoorwaarden verbonden. Zo
moet het budget worden ingezet ten gunste van de wijk
Bezuidenhout-West (in het publieke domein) en dient het

budget in kalenderjaar 2018 besteed te worden (in ieder
geval dient de opdracht in dit jaar gegund te zijn). Aan
eventuele voorzieningen vanuit het budget dienen geen
vervolgkosten ten laste van de Gemeente Den Haag (in de
vorm van onderhoud o.i.d.) verbonden te zijn. Het budget
kan voor meerdere doelen aangewend worden zolang het
plafond hiervan maar niet overschreden wordt en het realistische doelen betreft.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het bewonersplatform is
door de bewoners een aantal ideeën ingebracht. De ideeën
variëren van een wijkfeest tot aanpassingen in de publieke
ruimte (meer speeltoestellen, kunst in de wijk, honden-uitlaatplaats etc.). Het is de bedoeling dat het budget “value
for money” dient te geven en dat het bewonersplatform
streeft naar een zo evenredig mogelijke besteding. Als u
ideeën heeft om het wijkbudget aan te wenden kunt u dit
voor 22 maart aanstaande (bij voorkeur via e-mail) onder
vermelding van uw contactgegevens (Naam, adres en telefoonnummer) doorgeven aan j.dewit@voorwelzijn.nl.
Ontwikkelingen busplatform
Het gehele komende jaar zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan het busplatform. De eerste fase hiervan –groot
wegonderhoud en herinrichting van het Prins Bernard-Viaduct- heeft inmiddels plaatsgevonden. Een tweetal leden
van het Bewonersplatform Bezuidenhout-West woont het
periodiek overleg bij, tezamen met enkele bewoners (-organisaties) van de omliggende wooncomplexen. Het project
is te volgen via Facebook en via een digitale nieuwsbrief. De
facebookpagina is KWSBusplatformDHC. Opgeven voor de
tweewekelijkse digitale nieuwsbrief kan door u aan te melden op de volgende website: http://eepurl.com/c86xLj
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Parels
10 jaar

Toon je talent als

Parel van Bezuidenhout!

Heb jij een bijzondere hobby, verzameling of passie?

Doe mee tijdens de 10e editie van
Parels van Bezuidenhout op 9 & 10 juni 2018.
Verras je wijkgenoten met jouw passie!

Bezuidenhout voert campagne!

Lijsttrekkersdebat over de toekomst van Bezuidenhout
o.l.v. voormalig politiek verslaggever van RTL4
en Bezuidenhouter Jos Heymans
Zaterdag 3 maart
16.00 – 17.00 uur
Theresiastraat

Edith Pedicure

dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond
Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25
Voor afspraak bellen op 06 54720014

Meer info: www.parelsvanbezuidenhout.nl

bezuidenhut

Aanmelden: parels@bezuidenhout.nl

Bezuidenhut is voor wijkbewoners
te huur voor kinderfeestjes,
lezingen, VVE- vergaderingen.
Voor informatie: bezuidenhut.nl

Parels
10 jaar

Wat een mooie oldtimer!
Wil jij deze auto/brommer/motor aan
veel meer wijkgenoten laten zien?

Meld jouw oldtimer aan als Parel tijdens het
Parelweekend van Bezuidenhout op 9 juni 2018.
Show hier jouw unieke oldtimer naast meerdere
oldtimers uit de buurt!

Meer info: www.parelsvanbezuidenhout.nl
Aanmelden: parels@bezuidenhout.nl

Onderscheidingen uitgereikt
Voor hun jarenlange inzet voor de zogeheten Uitgaansgroep Haagse Hout is aan drie vrijwilligsters een onderscheiding toegekend. Mevrouw A.M.H. Weijers-Luchies is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Haar schoondochter, mevrouw M.H. Weijers-Wühl en mevrouw
J. Winkels ontvingen de Stadsspeld van de gemeente Den Haag.
Mevrouw Weijers-Luchies besloot ruim twintig jaar geleden met haar echtgenoot om voor ouderen in het stadsdeel Haagse Hout activiteiten te gaan organiseren. Hier is de Uitgaansgroep
uit ontstaan. Deze wil met haar activiteiten voorkomen dat bewoners zich eenzaam voelen.

De groep biedt een programma aan met (betaalde) uitstapjes, bezoeken aan musea, lezingen, concerten, filmvoorstellingen en themamaaltijden. Er zijn ongeveer honderddertig
ouderen bij de groep aangesloten. Voor het dekken van de
administratiekosten betalen zij een lidmaatschapsbedrag.
Al het werk van de Uitgaansgroep wordt belangeloos gedaan door het echtpaar Weijers en enkele andere vrijwilligers. Mevrouw Weijers-Luchies houdt zich onder meer
bezig met het organiseren van de activiteiten en alles wat
hierbij komt kijken.
Daarnaast doet ze sinds 2000 vrijwilligerswerk voor het
wijkberaad Bezuidenhout: ze regelt en verzorgt de catering
tijdens de nieuwjaarsrecepties en andere grote evenementen. Mevrouw Weijers-Luchies doet de inkoop, maakt de
hapjes klaar, helpt met het inrichten van de zaal en assisteert in de bediening.

Al vanaf de beginperiode van de Uitgaansgroep is ook mevrouw Weijers-Wühl erbij betrokken. Zij helpt met het inrichten van de zaal, gaat bij uitstapjes mee als begeleidster,
serveert hapjes en drankjes en neemt ook tal van andere
taken voor haar rekening.
Mevrouw Winkels ondersteunt sinds 2000 mevrouw Weijers-Luchies bij het organiseren van de activiteiten. Ze beschikt daarnaast over veel kennis op het gebied van theater
en kunst. Mevrouw Winkels gebruikt deze kennis bijvoorbeeld bij het bedenken van excursies. Ook geeft ze tijdens
deze uitstapjes en de bezoeken aan musea toelichtingen
aan de deelnemers bij wat ze zoal zien, of te zien krijgen.
Locoburgemeester Saskia Bruines reikte de onderscheidingen uit op maandag 15 januari in het Wijk- en Dienstencentrum, tijdens de nieuwjaarsreceptie van het wijkberaad
Bezuidenhout.
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Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea
SJERHIVIFIWPSXIRFMNIIROSQWX$
Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze
QIXSJ^SRHIVOSǽIXLIIIRSJPYRGL
3IIQGSRXEGXSTQIXHI-EEKWGLI8EJIPZSSV
informatie: 070-7370537 of 06-81186432

Nieuwe eigenaar De Stomerij

4JTIVQEMPinfo@haagschetafel.nl

DE KROON OP STOOMWERK

STOMEN - BANKHOEZEN - VLOERKLEDEN
DEKBED - LEER/SUEDE
KLEDINGREPARATIE - GORDIJNEN
Theresiastraat 101 - 2593 AC Den Haag

Tel. 06 387 284 27 - yassin767@yahoo.com

EXPATS

Goodbye Hello

KRISTIN ANDERSON

Short
The Hague Guild organizes
courses on the historical development of our city. Interested? Information on course content and how to
sign up is available here: www.gildedenhaag.nl/hagologie (only in
Dutch).

■■■

(Foto: Willem Verheijen)

Football club VUC has started
free training for girls 10 to 12 years
old. Trainings will take place on Wednesday afternoons, starting at 5:30
pm. Trial matches will be played in
March with the goal of starting at
least one VUC girls team next season.

■■■

Over the last four years I have had the honor of sharing my expat perspective on our neighbourhood in this column. It has opened doors
and helped me look at Bezuidenhout with an eye for something new.
Some of you have stopped me on the sidewalk, in a shop or at the
gym to tell me that you actually read my column. It’s been a fun experience!

In an effort to address the growing problems with seagulls in Bezuidenhout, residents are asked to report
the presence of any seagull nests on
their roofs. More information on
www.bezuidenhout.nl/meeuwenoverlast/ (in Dutch).

■■■

Although I plan to live in Bezuidenhout for some time to come, I felt
it was time to pass the column on to another expat. So, it is time to
say ‘goodbye’ to me, but also time to say ‘hello’ to Lorraine Wittenberg, the new expat columnist!
Originally from London, Lorraine has lived in Bezuidenhout for nearly
fifteen years.
She works as ‘Head of School’ for an international elementary school
in the neighborhood.
When I asked Lorraine what she likes about Bezuidenhout, she had a
long list of answers, from the location and feel of the neighborhood,
to the forest, pool, proximity to downtown and easy access to the
beach. She and her husband looked at fifteen homes before settling
on the perfect house, which they have called home ever since.
Many other expats live on their street. Seeing that she is from London, works at an international school and has many expat neighbors,
Lorraine is very well-suited to bring her unique expat perspective to
the column. Let’s give her a warm welcome!

Did you know that in honor of
International Women's Day an event
entitled Women's Participation in Politics of the Arab Region: Challenges
and Successes will be held in Bezuidenhout? Location: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154
Saturday March 10th, from 1:00pm to
6:00pm. Entry € 20 incuding dinner.
(Event is in English). More info:
www.ctkerk.nl

■■■

For more news check
www.bezuidenhout.nl

Signing off.
Kristin Anderson
P.S. You can still see what I’m up to in the area of writing on my blogs:
https://kristininholland.wordpress.com/ or https://authorkristinanderson.com/
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zorg

HH

(Advertorial)

Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout

Vertrouwde en betrouwbare zorg en altijd dichtbij
Krijg je drie keer per week thuishulp van een zorginstelling, dan kan het zomaar zijn
dat er drie keer iemand anders aan je deur verschijnt. En de volgende maand zijn het
soms weer andere hulpverleners. Dat kan beter vindt de Stichting Zorgcoöperatie
Haagse Hout. Dit bewonersinitiatief organiseert in de wijk persoonlijke en professionele hulp en zorg. ‘Voor bewoners door bewoners; vertrouwd, betrouwbaar en altijd dichtbij.’

Het schort in de zorg voor ouderen vooral aan persoonlijke
aandacht en tijd, menen de oprichters van de stichting
Zorgcoöperatie Haagse Hout. En dat is vervelend voor
zowel de persoon die zorg krijgt als degene die zorg geeft.
Met enige weemoed verwijst de Stichting naar de ‘ouderwetse’ wijkverpleegkundige die iedereen kende en die
nooit haast leek te hebben. Niet dat oude tijden moeten
herleven, maar wel dat de menselijke maat weer terug
moet in de zorg. De Stichting wil dat realiseren door alle
zorg voor één cliënt zoveel mogelijk door één zorgverlener
te laten uitvoeren.
Wmo
Wij stellen vast dat steeds meer mensen hun zorg zelf willen regelen, onafhankelijk van een zorginstelling, mantelzorger of vrijwilliger. De Stichting Zorgcoöperatie Haagse
Hout speelt daarop in met het organiseren van zorg en
hulp ‘voor en door’ de bewoners van Bezuidenhout, Benoordenhout, Marlot en Mariahoeve. Daarbij gaat het om zorg
die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Denk aan eenvoudige zaken als hulp in het huishouden. Maar ook bij andere zorgvragen kan de zorgcoöperatie van dienst zijn.
Bewoners Haagse Hout
Omdat de Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout de persoonlijke relatie zo belangrijk acht, zoekt deze bij het matchen van partijen nadrukkelijk naar een klik tussen
zorgvrager en zorgverlener. Die kan zitten in bijvoorbeeld
het delen van dezelfde hobby of het wonen in dezelfde
buurt.
Elke bewoner van Haagse Hout kan gebruik maken van de
diensten van de zorgcoöperatie. Aanmelden kan onder
meer via de website www.hhzorg.nl of via een ouderenconsulent van Voor Welzijn. Na de aanmelding volgt een
persoonlijk gesprek waarin - geheel vrijblijvend - de zorgbehoefte wordt vastgesteld. Vervolgens wordt ondersteund in de Wmo-aanvraag met een PGB en stelt de
zorgcoöperatie een aantal zorgverleners voor die qua specialisme en persoon goed zouden passen bij de zorgvrager.
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De laatste kiest uiteindelijk de zorgverlener die hem of
haar het meest aanspreekt. Ook in de financiële afhandeling tussen de zorgvrager en zorgverlener kan de Stichting
ondersteunen. U, als zorgvrager, wordt volledig ontzorgd.
Uitsluitend professionals
De zorgverleners zijn niet bij de Stichting in dienst, maar
worden wel door haar geselecteerd. ‘In onze pool hebben
we uitsluitend professionals en geen vrijwilligers. Dat doen
we om zowel de kwaliteit als de continuïteit van de zorg te
kunnen garanderen. Daarom kijken we ook regelmatig met
de zorgvrager of de kwaliteit van de geleverde diensten
voldoende is en of de zorgbehoefte wellicht veranderd is.'
De zorgverleners komen zoveel mogelijk uit Haagse Hout.
Sommigen zijn er gevestigd als zelfstandig verpleegkundige, anderen werken parttime bij zorginstellingen in de
buurt. ‘We gaan voor vertrouwde, professionele en betrouwbare zorg, dichtbij.’
Kosten
De kosten voor de zorg die onder de Wmo valt, betaalt de
gemeente. Van de wettelijke tarieven die daarvoor gelden,
ontvangt de zorgcoöperatie 10 procent. De bedragen die
voor de zorgverlener overblijven, zijn altijd gelijk aan de cao
of zijn hoger. Daarnaast vraagt de zorgcoöperatie aan de
zorgvrager en de zorgverlener respectievelijk 10 en 25 euro
lidmaatschapsgeld per jaar. Wij zijn geen zorginstelling en
hebben geen overhead en doen niet aan winstdeling. Ook
is de Stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout niet uit op het
maken van winst. Hier blijft niets aan de strijkstok hangen.
Als we geld overhouden, gaat dat voor iets extra’s naar de
leden. Waaraan de leden een mogelijk overschot willen uitgeven bepalen ze ook zelf.
In de stichting Zorgcoöperatie Haagse Hout participeren
Voor Welzijn, de gemeente Den Haag en het Wijkberaad
Bezuidenhout.
Voor meer informatie kunt u bellen met 070 - 347 72 97 of
stuur een mail naar info@hhzorg.nl .

Meeuwen

BUURMAN JOHN

Het klinkt een beetje gek, maar ik kan er niet meer omheen: als inwoner van Bezuidenhout zijn herfst en winter de afgelopen jaren uitgegroeid tot mijn favoriete seizoenen. Korte dagen, regen, storm, kou –
ik neem het allemaal voor lief.
Wat daar tegenover staat? Weldadige rust, ongestoorde nachten –
slechts een auto die door de straat rijdt, een deur die dichtvalt in een
portiek, het gerinkel van een fietsketting. Waar we in de winter van
verschoond blijven: gekrijs van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat,
verminkte vuilniszakken, een spoor van afval over straat en boze
meeuwen die in duikvlucht rakelings langs je hoofd scheren.
Want: een nieuwe lente, een nieuw gekrijs. Volgende maand trekken
de eerste meeuwen weer naar de wijk om onze platte daken te bezetten. De hele zomer terroriseren deze ongenode gasten de buurt en
geen vogelverschrikker die ze terug wist te jagen naar plekken waar
we ze wel graag zien: zee en strand.
Geen wonder dat aanpak van de gevederde terreur hoge ogen gooide
toen Bezuidenhouters mochten aangeven waar ze speciaal geld voor
de wijk aan uit wilden geven. Ziet u de komende maanden wijkgenoten over daken struinen, dan zijn het leden van de speciale meeuwenterreureenheid die de beesten het nestelen onmogelijk proberen te
maken. Niet met grof geweld: gif of jachtgeweren laten ze thuis, maar
ze nemen wel netten mee om nestelen voor te zijn. Nachten wakker
gelegen van een meeuw op je dak? Stuur een mailtje naar
meeuwen@bezuidenhout.nl en je krijgt de meeuwenverschrikkers op
je dak.
Bezuidenhouters zijn natuurlijk niet gek. Dat speciale wijkgeld steken
ze ook in groene daken: goed voor milieu en goed voor het dak, maar
slecht voor meeuwen: die kiezen voor warm en droog en halen hun
neus op voor een koele en vochtige daktuin, waar ze steeds gestoord
worden door bewoners die hun dakplantjes water komen geven.
Zo snijdt het mes aan twee kanten en mag ik hopen dat ik volgend
voorjaar mijn nestkastje weer op het balkon kan hangen. Misschien
keren de pimpelmezen die daar in nestelden dan ook weer terug.
Door de katten die steevast op de loer lagen om hun kroost te verorberen, lieten ze zich niet verjagen, maar die meesjes hadden aan het
gekrijs van hun grote, witte soortgenoten net zo’n hekel als de andere
Bezuidenhouters.
Mét meesjes en zónder meeuwen. Dat moet er met de Bezuidenhoutse meeuwenbrigade toch in zitten. Je zou haast weer uitkijken
naar voorjaar en zomer.

Kort
VvE’s die willen verduurzamen,
kunnen daarvoor een plan ontwikkelen
waarmee ze kans maken op een geldprijs tot 10.000 euro. Aanmelden en indienen van een plan op
http://duurzaamdenhaag.nl/vveactie
voor 1 april 2018.

■■■

Het Gilde Den Haag organiseert
cursussen over de historische ontwikkeling van onze stad. Voor belangstellenden is informatie over inhoud en
aanmelding te vinden op www.gildedenhaag.nl/hagologie.

■■■

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart) wordt op
zaterdag 10 maart een Engelstalige bijeenkomst gehouden met als onderwerp Women's Participation in Politics
of the Arab Region: Challenges and Successes. Plaats van handeling is de Christus Triumfatorkerk, Juliana van
Stolberglaan 154, van 13.00 tot 18.00
uur. De toegangsprijs bedraagt 20 euro,
inclusief diner. Meer informatie:
www.ctkerk.nl

■■■

Voetbalvereniging VUC is begonnen met gratis trainingen voor meisjes
van 10 tot en met 12 jaar op woensdagmiddag (vanaf 17.30 uur). Vanaf maart
start VUC met oefenwedstrijden met
als doel volgend seizoen minstens één
meisjesteam voor de competitie in te
schrijven.

■■■

Wieteke Bours geeft sinds eind januari Franse les in een Bourgondische
sfeer aan de 2e de Carpentierstraat 145.
Meer informatie is te vinden op
www.frankrijkindenhaag.nl.

■■■

Met een oproep om meeuwennesten op het eigen dak te melden is
een begin gemaakt met de aanpak van
de overlast die de vogels in Bezuidenhout veroorzaken. Ga voor meer informatie naar
www.bezuidenhout.nl/meeuwenoverlast/

■■■

Ekoplaza is wegens verbouwing
gesloten van 18 februari tot 9 maart.

■■■

Zie voor al het nieuws in de wijk:
www.bezuidenhout.nl
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

