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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van het Wijkberaad Bezuidenhout. Het verslag bevat een
bloemlezing van al het werk in de wijk dat door de vele vrijwilligers onder de vlag van
het wijkberaad is verzet.
Het aantal betrokken en actieve bewoners in de wijk is onverminderd hoog. Of het nu
gaat om het op- en afbouwen van de ijsbaan, het organiseren van een straatfeest, het
verzorgen van een serie van openluchtconcerten of het monitoren van de herinrichting
van straten en pleinen.
Daarom een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers in de wijk, mede door uw niet
aflatende inzet, energie en enthousiasme is Bezuidenhout een wijk om prettig in te
wonen, een wijk om trots op te zijn!
Dank ook aan Anne-Marieke Beerthuyzen voor haar onmisbare secretariële
ondersteuning het afgelopen jaar.
Jacob Snijders
Voorzitter Wijkberaad Bezuidenhout
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Wijkberaad Bezuidenhout
De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout, kortweg het wijkberaad, stelt zich ten doel de
verbetering van het woon- en leefmilieu te stimuleren en de belangenbehartiging van
bewoners of groepen van bewoners te bevorderen door zelfwerkzaamheid van de
bewoners.
De plannen die de Gemeente en andere instanties hebben voor onze wijk worden door
het wijkberaad nauwgezet gevolgd, om ervoor te zorgen dat de wijkbewoners hierop
invloed kunnen uitoefenen. Maar het wijkberaad organiseert en stimuleert ook projecten
voor en door de bewoners zelf, zoals de jaarlijkse vrijmarkt, de E-hagenaar en de
Zorgcoöperatie.
Een paar onderwerpen waar het afgelopen jaar veel tijd en energie in is gaan zitten
lichten we voor u uit.
Herdenking 3 maart ‘45
Op zondag 5 maart heeft het bestuur van het wijkberaad tijdens de jaarlijkse herdenking
van 3 maart ’45 een krans gelegd bij het Juliana van Stolbergmonument.
Geheugen van Bezuidenhout
In april werd het ‘Geheugen van Bezuidenhout’ gelanceerd op de webpagina van
Bezuidenhout.nl. Het is een pagina waar met foto's, filmpjes en verhalen de geschiedenis
van de wijk per straat wordt bewaard.
20 jaar Uitgaangsgroep Haagse Hout en kennismaking Burgemeester Krikke
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Liberty Tour
In opdracht van het wijkberaad is een promotiefilmpje ontwikkeld over de Liberty Tour
https://www.youtube.com/watch?v=o3qlmUlM_1M. Het fimpje is aangeboden aan de gemeente Den
Haag.
Nieuwe stadsdeelwethouder Saskia Bruinisse
Eind juni vond de kennismaking plaats met onze nieuwe stadsdeelwethouder Saskia
Bruinisse. Met leden van het bestuur en de stadsdeeldirecteur is een tour door de wijk
gemaakt.
Wijkbudget
Bezuidenhout is één van de zes wijken in Den Haag die experimenteert met het
wijkbudget, een bedrag van €50.000. In oktober hebben bewoners gekozen voor het
project aanpak meeuwenoverlast en het project groene daken Bezuidenhout. De
projecten worden in 2018 uitgevoerd.
E-Hagenaar
Dat Bezuidenhouters innoverend zijn blijkt ook uit het in de wijk ontwikkelde idee van de
zogenaamde E-Hagenaar, een ruimtebesparende oplaadpaal voor electrische auto’s. Naar
verwachting zal de eerste pilot in het voorjaar van 2018 worden uitgevoerd in de Jacob
Mosselstraat.
Faciliteren fotodepot bij herinrichting Bezuidenhout-Oost
Het is aan te raden dat bewoners foto’s maken van hun woning waaruit de staat van
onderhoud blijkt, voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden. Deze foto’s kunnen
als bewijsmateriaal dienen bij eventuele schade. Bewijstechnisch is het verstandig om de
foto’s voor aanvang van de werkzaamheden in bewaring te geven bij de notaris. Hieraan
zijn kosten verbonden, normaal gesproken circa € 200. Door samen te werken met het
wijkberaad en de foto’s gezamenlijk bij één notaris in bewaring te geven, kunnen de
deelnemende bewoners fors besparen op de kosten. Nu wordt per appartement/woning €
10 betaald!
In navolging van de actie voorafgaand aan de start van Fase 1 heeft het wijkberaad een
gezamenlijk fotodepot bij de notaris geregeld voor de herinrichting Juliana van
Stolberglaan (laan van NOI richting Schenkkade).
Het wijkberaad zal de actie herhalen in de fasen 2 en 3.

Parkeren
Ook het afgelopen jaar hebben wijk(beraad) en gemeente elkaar niet kunnen vinden in
de oplossing van de parkeerproblemen in met name Bezuidenhout-Oost. Toch blijft het
wijkberaad onvermoeid aandacht vragen van gemeente en politiek voor een oplossing
van dit probleem.
Anna von Hannoverstraat 4
Eind 2017 heeft het wijkberaad bezwaar aangetekend tegen de aangevraagde
vergunning tot bewoning van het kantoorpand. Het wijkberaad is van mening dat deze
locatie niet geschikt is voor bewoning.
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Zorgcoöperatie
De zorgcoöperatie heeft kortgezegd tot doel om mensen in de wijk die zorg nodig hebben
te koppelen aan mensen die die benodigde zorg kunnen verlenen. Eind 2017 is het
vrijwilligersinitiatief omgezet in een Stichting.

Netwerk
Het wijkberaad onderhoudt op vele vlakken contact met de gemeente en aanverwante
instellingen. De voorzitter van het bestuur maakt deel uit van het voorzittersoverleg
Haagse Hout, waar de voorzitters van de verschillende wijkverenigingen van het
stadsdeel aanschuiven bij onze stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard. Ook met stadsdeelwethouder Saskia Bruinisse en andere wethouders als Boudewijn Revis en Joris
Wijsmüller is er regelmatig overleg.
Het afgelopen jaar heeft het wijkberaad meerdere keren gebruik gemaakt van het
inspreekrecht in de commissie Ruimte, Samenleving en Leefomgeving.
Bestuur
In 2017 bestond het dagelijks bestuur van het wijkberaad uit de volgende personen:
Jacob Snijders
voorzitter
Aad Tulling
penningmeester
Ella Schepel
secretaris
Het wijkberaad richt zich in praktijk op Bezuidenhout Midden- en Oost, omdat
Bezuidenhout-West geheel zelfstandig en onafhankelijk opereert. Gedurende het jaar
hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden, waaronder de secretaris. Vanuit
het bestuur is een nieuwe secretaris benoemd. Verder heeft zich een nieuw bestuurslid
gemeld, deze is op de bewonersavond gepresenteerd. In 2017 heeft het bestuur negen
keer vergaderd in het Wijk- en Dienstencentrum. Op 17 mei heeft in het Wijk- en
Dienstencentrum de jaarlijkse bewonersvergadering plaatsgevonden.
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Bewonersparticipatie
De wijk Bezuidenhout(-Midden en -Oost) kent vele werkgroepen, bestaande uit ongeveer
250 vrijwilligers. De werkgroepen vergaderen periodiek. Een groot deel daarvan maakt
gebruik van de faciliteiten van het Wijk- en Dienstencentrum aan de Johannes
Camphuijsstraat 25.
Daarnaast zijn er nog vele tientallen vrijwilligers op een wat meer incidentele basis actief in
de wijk.
Ook vrijwilliger worden?
Wilt u, geïnspireerd wellicht door dit jaarverslag, ook vrijwilliger worden? Aarzel niet en
neem contact met ons op.

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

Concept/Doel
Het paviljoen is een sociale ontmoetingsplek en tevens expositieruimte. Het paviljoen is
af te huren door wijkbewoners voor verjaardagfeestjes, literatuuravonden etc. Dankzij
het paviljoen zijn er nu ook sanitaire voorzieningen op het Spaarwaterveld.
Periode
Het gehele jaar 2017.

Activiteit(en)
Naast de verhuur van de ruimte aan wijkbewoners voor gevarieerde activiteiten, wordt
de hut ook gebruikt voor muziekconcerten. Kinderen hebben volop de gelegenheid om te
spelen, terwijl ouders genieten van een drankje op het terras.
De Bezuidenhut bevat opbergruimte voor speelmateriaal op het veld en als ook het voor
straat en buurtfeesten te lenen springkussen.
Resultaat
Het paviljoen kent een goede bezetting gespreid over het jaar, het voorziet duidelijk in
een behoefte van wijkbewoners.
In de zomerperiode is ook het terras bezet voor koffie en thee na schooltijd.
Aantal vrijwilligers
12 bewoners/ vrijwilligers zijn actief om de Bezuidenhut in gebruik te houden.
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Bezuidenhout Nieuws

Concept/Doel
De bewoners van Bezuidenhout West, Midden en Oost zo goed mogelijk en op een
onafhankelijke wijze informeren over actuele ontwikkelingen in hun directe leefomgeving.
Een bijdrage leveren aan het bevorderen dan wel verbeteren van de kwaliteit van het
woon- en leefklimaat in de wijk.
De bewoners van Bezuidenhout het gevoel geven dat ze in een wijk wonen waar ze trots
op mogen zijn.
Bewoners stimuleren daar zelf ook een actieve bijdrage aan te leveren.
Periode
Het gehele jaar 2017.

Activiteit(en)
Er zijn in 2017 in totaal 5 edities van de krant uitgebracht.
Resultaat
De krant wordt zeer goed ontvangen en gelezen in de hele wijk van West tot Oost. De
reacties bevestigen dat de krant voldoet aan haar doelstellingen. Ook ondernemers in
Bezuidenhout en zelfs buiten de wijk zien de krant steeds meer als een belangrijk
medium om (potentiële) klanten te bereiken. In budgettaire zin staat de krant op eigen
benen.
Aantal vrijwilligers
Aan de krant werken ongeveer 15 vaste vrijwilligers mee.

Jaarverslag Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

8

Bezuidenhout.nl

Concept/Doel
Bewoners door middel van informatieverstrekking betrekken bij de wijk.
Periode
Het hele jaar
Activiteit(en)
Plaatsen van nieuwsberichten en activiteiten, alsmede statische achtergrondinformatie.
Resultaat
Er zijn ruim 200 berichten op de site geplaatst. Doorgaans is de site up-to-date. Er waren
ongeveer 50.000 bezoeken door 34.000 verschillende bezoekers. Ze hebben opgeteld
ruim 100.000 pagina’s bekeken.

Aantal vrijwilligers
4
Het wijkberaad heeft in totaal 10 websites, die door minimaal 10 personen onderhouden
worden.
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Buurtfeest Mariastraat, De Carpentierstraat, Paulinastraat
20 augustus 2017
Na maanden van toeleven naar deze mooie dag, was het eindelijk zo ver: we maakten
ons op voor het buurtfeest…alweer voor het derde jaar op rij. Rond 10 uur verzamelde de
Buurtfeestcommissie voor een kopje koffie. Al snel ging dit over in de opbouw van het
buurtfeest, waarbij meer buren aansloten die zich als vrijwilliger hadden aangemeld. De
laatste auto’s werden weggehaald uit de Mariastraat, waardoor het feest echt tot leven
kwam. De vlaggetjes werden opgehangen en de spellen uit de garageboxen gehaald.
Achter de schermen werden de laatste boodschappen nog gedaan en de spelkaarten voor
de kinderen geprint.
Al snel hadden de eerste kinderen de springkussen-Survivalbaan gevonden. En er
volgden nog veel meer springkussens, spellen…en kinderen. De kleintjes het geweldig om
eens midden op straat te mogen stoepkrijten en fietsen, gewoon met de eigen fiets of
met de gehuurde pedalo’s. De sfeer zat er al snel in, en tot ongeveer 16:30 hebben ruim
60 kinderen met hun ouders genoten van alle spelletjes, het schminken en spekhappen.
Ook de Vossenjacht – dit jaar voor het eerst – was een groot succes. De kinderen
speurden in de drie straten naar buurtbewoners die in eigen tuin of op straat beroepen
uitbeeldden. Zo werden alle drie de straten echt betrokken bij dit buurtfeest. Postbode,
vlogger, schoonmaker, lerares… het bleek zo makkelijk nog niet om ze allemaal te
herkennen! Tenslotte werden de kinderen getrakteerd op een grabbelton, ijsjes en mini
cupcakes, die beschikbaar waren gesteld door lokale ondernemers. En daarmee hadden
ze weer genoeg energie voor de mini-disco; een spetterende afsluiting van de
spelmiddag.
Ook aan de oudere generaties in de wijk was gedacht. Na een sportieve competitie
tussen bewoners van de drie straten – de ondertussen fameuze ‘Battle of the Streets’ –
was er ook voor de minder mobiele ouderen de mogelijkheid om van zich te laten horen.
In de Buurtquiz gingen vele (soms hilarische) weetjes over de wijk de ronde. Dit gaf nog
genoeg stof tot (na)praten tijdens de goed bezochte borrel. Daarbij genoten vooral de
ouderen van de gulle giften van buurtondernemers, zoals sushi en loempiaatjes. En
terwijl de kinderen nog sprongen op de springkussens en langzaamaan wat wijkbewoners
naar huis gingen, werd de BBQ aangestoken voor ruim 85 personen. Zo genoten velen
nog van een gezellige maaltijd, buiten op straat in het zonnetje.
Al met al was het een bijzonder geslaagde dag met veel ontmoetingen tussen buurt
bewoners: oud en jong, Nederlands en niet-Nederlands, en nieuwe contacten en oude
bekenden. Veel mensen hebben spontaan geholpen met de opbouw, het begeleiden van
kinderen bij de spelletjes, en het afbouwen. Wij kijken nu al weer uit naar volgend jaar.
En velen met ons, afgaande op de spontane bedankjes via kaartjes en de WhatsApp.
Resultaat
Eindrapport pilot is opgeleverd aan de gemeenteraad.
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Aantal vrijwilligers
10
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Libertytour

Concept/Doel
Een activiteit die sociale contacten en actief burgerschap stimuleert. Een samenzijn van
wijkgenoten met deelnemers van de vredesroute om stil te staan bij de bevrijding en
sociale cohesie in de wijk te bevorderen door gezamenlijk de bevrijding te vieren.
Periode
5 mei 2017
Activiteit(en)
Vorig jaar is dit project voor het eerst uitgevoerd. Door het succes van het voorgaande
jaar, werd ook dit jaar weer besloten om de Prinses Irene Brigade een tussenstop te
laten maken aan de Koningin Marialaan.
De Prinses Irene Brigade bestaat uit tientallen oorlogsvoertuigen: jeeps, motoren en
andere legervoertuigen. Veelal zijn de mensen die in de voertuigen zitten gekleed in
kostuums uit de jaren 40. Dit maakt het geheel extra bijzonder om te aanschouwen. Ook
deze keer verzorgde het Wijkberaad een lunch voor alle deelnemers. De Marialaan werd
afgezet, zodat de toeschouwers de voertuigen goed konden bekijken en mooie foto’s
konden maken.
Ook dit jaar was er weer veel belangstelling van omwonenden en andere
geïnteresseerden. Wat het dit jaar nog extra bijzonder maakte, was dat het evenement
bezocht werd door onze burgemeester, mevrouw Pauline Krikke. Zij was zeer enthousiast
over het verloop van het evenement.
Resultaat
Het was wederom een succesvol evenement met grote belangstelling van enkele
honderden wijkbewoners en andere belangstellenden.
Het wijkberaad heeft een promofilmpje laten maken van de libertytour in Bezuidenhout.

Aantal vrijwilligers
Organisatie: 6
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Muziek in Bezuidenhout
Concept/Doel
Culturele evenementen. Veel wijkbewoners weten dat er naast studenten en docenten
van het Koninklijk Conservatorium (ook in de wijk!) relatief veel musici in Bezuidenhout
wonen. Het idee van ‘muziek uit de wijk, voor de wijk’ werd hieruit geboren.
Periode
Mei tot en met september
Activiteit(en)
Afgelopen zomer konden bewoners uit Bezuidenhout voor het eerst genieten van een
zestal gezellige zomermiddagen met muziek in Bezuidenhout. Bij de Bezuidenhut op het
Spaarwaterveld speelden musici uit de wijk voor de bewoners van de wijk. De
openluchtconcerten zijn gratis toegankelijk.
Op zondag 28 mei vond de eerste editie van ‘Muziek in Bezuidenhout’ plaats met
het Miguel Sucasas Jazz Combo. Op 10 juni verzorgden studenten van de afdeling
Compositie van het Koninklijk Conservatorium een muzikale parade in het Haagse Bos,
als onderdeel van Nationale Bunkerdag. Zaterdag 24 juni gaf Bart van Riemsdijk een
sfeervol jazz-optreden, als onderdeel van het evenement Parels van Bezuidenhout. De
zomer werd op 9 juli ingeluid door de a capella zanggroep Pitch Control.
Zondag 3 september was er een speciale voordracht voor ouders met kinderen van de
‘Canterbury Tales’. En op zondag 17 september sloot The Hague Jazz Project, een big
band in kleine bezetting, de serie af.
Resultaat
Een aantal gezellige en goed bezochte zomerconcerten, voornamelijk op het
Spaarwaterveld.

Aantal vrijwilligers
Organisatie: 3

Jaarverslag Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

13

Parels van Bezuidenhout

Concept/Doel

Het bevorderen van de sociale cohesie en de binding van bewoners met hun wijk. Bewoners
kunnen via het project Parels van Bezuidenhout kennis maken met andere buurtbewoners,
die hun talenten, passies en verzamelingen demonstreren. Zo ontstaan verrassende
ontmoetingen.
Periode
24 juni 2017
Activiteit(en)
De Pareldag startte om 10.00 uur. De opening was weer als vanouds in het Wijk- en
Dienstencentrum aan de Johannes Camphuysstraat. De opening werd door wethouder
Saskia Bruinis verricht, onder het genot van een kopje koffie en een Haagse Kakker. Om
11.00 uur startte het project bij de mensen thuis en op diverse locaties in de wijk, zoals
onder meer in het Wijk-en Dienstencentrum, de Christus Triumfatorkerk, en de Groene
Schenk. Dit jaar was de Bezuidenhut ook voor het eerst een locatie, met een
knutselworkshop voor kinderen en vanaf de middag een piano concert door Bart
Riemsdijk. De dag heeft circa 2000 bezoeken getrokken, wat het evenement wederom
succesvol maakt. Na afloop, om omstreeks 16.30 uur, was er een slotbijeenkomst in de
Bezuidenhut, waarbij zowel Parels als enkele bezoekende bewoners aanwezig waren. Er
was live muziek en een door de vrijwilligers van Uitgaansgroep Haagse Hout verzorgde
catering.
Resultaat
De bijna 50 Parels konden dit jaar rekenen op ongeveer 2000 Bezoeken!

Aantal vrijwilligers
Het Parelteam bestaat uit 8 vrijwilligers.
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Sociale Media: @bezuidenhoutdh en Facebook
Concept/Doel
Bewoners informeren over en betrekken bij de wijk.
Periode
Hele jaar
Activiteit(en)
Plaatsen van nieuwsberichten en activiteiten, alsmede statische achtergrondinformatie
Het twitteraccount @BezuidenhoutDH heeft ruim 1200 volgers. Er is 262 keer getweet of
geretweet.
Resultaat
Eind 2017 ruim 1.200 volgers op Twitter en enkele honderden vrienden op Facebook,
aantal varieert per facebookpagina.
Aantal vrijwilligers
3
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Spaarwaterfeest
Concept/Doel
Het bevorderen van de sociale cohesie en het stimuleren van actief burgerschap. Het
verdiepen van bestaande contacten en het maken van nieuwe contacten, onder meer
met de bewoners van de Midden Ursulaland woongemeenschap.
Periode
25 juni 2017
Activiteit(en)
Op zaterdag 24 juni 2017 zou het 10e Spaarwaterfeest door de straatbewoners samen
gevierd worden, maar de weersvoorspellingen waren ronduit slecht te noemen; regen en
wind. Het feest werd dus verschoven naar de volgende dag, zondag 25 juni. Ruim veertig
buren hebben daar tussen 17:00 en 21:00 uur van een heel divers programma samen
genoten; niet alleen een rijk boeren buffet, maar ook niet minder dan drie quizzen
(bomen, vogels en tuinbloemen uit de Spaarwater voortuin), een verhaal over het
verdwijnen van mammoeten door onze eigen rasverteller Jos, het ritueel ‘herkennen van
vreemde voorwerpen’, het samen zingen van onze nieuwe straathymne “La
Spaarwateraise” en nog een paar toespraken voor het speciale jubileum.
Verder werden gele afvalzakken voor alle straatbewoners uitgedeeld in het kader van een
anti meeuwenoverlast project onder begeleiding van de organisator van het straatfeest.
Het feest is een begrip geworden voor de straatbewoners. Het is ook een gelegenheid om
samen te overleggen over het wel en wee van de straat.
Resultaat
Geslaagd 10e Spaarwaterfeest.
Aantal vrijwilligers
Enkele straatbewoners i.s.m. wijkberaad.
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St Maarten
11 november 2017
St Maarten viel dit jaar op een zaterdag. Alhoewel het een regenachtige dag beloofde te
worden, was de opkomst weer groot. Zowel bij het lampionnen maken, als bij de viering
zelf. Anders dan voorgaande jaren hadden wij dit jaar het café voor onszelf. We vallen in
herhaling, maar ook dit jaar was de opkomst weer groter dan het jaar ervoor. Zowel
binnen als buiten was het café overladen met kinderen en ouders. Alleen al bij het
lampionnen maken zijn er 40 kinderen geweest. Deze 40 kinderen waren er in de avond
weer bij, samen met, zo schatten wij in, nog zo’n 90 kinderen. We hebben met zijn allen
liedjes gezongen, de bedoeling van St Maarten uitgelegd en weer boerenkool gegeten.
De snoep die de kinderen kregen als incentive voor het zingen is gratis ter beschikking
gesteld door de St Maarten commissie. Dankzij de gemeente hebben wij nu kunnen
genieten van een volledig voor ons opengesteld café, waar heel veel buurtgenoten
gezellig samen konden zijn en elkaar beter konden leren kennen. Deze kennismaking
zette zich verder door aan de deuren, waarbij aangebeld kon worden voor snoep
(kenbaar met een lichtje voor de deur/het raam). Vorige jaren waren de adressen
waarbij dit kon gebeuren wat minder, maar dit jaar waren er gelukkig meer mensen
bereid om de kinderen aan te luisteren en hen wat lekker te geven.
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Straatfeest Emmastraat
Concept/Doel
Doel is door middel van een straat feest onder gezellige omstandigheden buren dichter
bij elkaar te brengen, elkaar te leren kennen. We wonen ten slotte vlak bij elkaar maar
kennen elkaar niet tot nauwelijks
Periode
29 oktober 2017
Activiteit(en)
Om 10:00 hebben we de straat afgezet om de plek vrij te houden en dan begint het
buzzen in de straat. Mensen komen af en toe eens kijken. Je merkt dat het leeft. Rond
13:00 is de tent geleverd en het springkussen opgeblazen, op dat moment begint het
feest al voor de kinderen.
Tegen 15:00 konden we de tent pas compleet opzetten in verband met de wind. Omdat
het feest een half uur later zou beginnen was er een hoop hulp van buren om de
decoratie aan te brengen en de tent in gereedheid te brengen. Ook dit zorgt gelijk voor
een saamhorigheidsgevoel.
De tent was volledig gedecoreerd in Halloween style inclusief statafels en een grote tafel
voor het eten. Lekker muziekje erbij. Om 17:00 3 live jazz muzikanten om de sfeer nog
meer te maken.
Voor de kids was er naast het springkussen, een grimeuse, kleur spullen en 20
pompoenen om deze uit te hollen en er een lantaarn van te maken. Omdat het een vrij
kort tijdbestek was voor het feest was dit ruim voldoende.
Voor de tent stond een heuse heksenketel gevuld met 18 liter “heksensoep”, gemaakt
door één van de bewoners. Die volledig op gegaan is… 
Dit vuur was natuurlijk voor de kids een leuke gelegenheid marshmallows te smelten.
Omdat het weer wisselvallig was hebben we de tijd ingekort tot: van 15:30 tot 21:00.
Hierdoor was de opkomst geconcentreerd en dus heel gezellig.
Resultaat
Ondanks het weer, méér dan geslaagd! De buren vonden het allereerst een geweldig
initiatief, geweldige aankleding, goede uitwerking en vooral héél sfeervol. Geslaagd eten
en kids vermaak. Heeft weer tot nieuwe banden geleid binnen de straat.
Aantal vrijwilligers/actieve bewoners
Organisatie: 4.
Op de dag zelf hadden we rond de 75 volwassenen en 35 kinderen.
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Straatfeest Johannes Camphuijsstraat

Concept/Doel

We willen onze nieuwe buren ontmoeten, kennismaken en andere buren nog beter leren
kennen. Het belang hierbij is om de samenhorigheid te stimuleren en sociale veiligheid
hiermee te vergroten.
Activiteit(en)

Op zaterdag 02-09-2017 was het zover. Tijdens een zonnige dag hebben wij ons eerste
straatfeest in de Johannes Camphuijsstraat gevierd. De reacties van de buren en de
kinderen waren fantastisch.
De kinderen hebben ruim keuze kunnen maken wat betreft activiteiten zoals;
springkussen, knutselen, schminken, paardrijden, schaken, skelter rijden, stelten lopen,
Jaarverslag Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

19

skaten, skateboarden, bellenblazen en nog vele verschillende soorten spellen die
geleend zijn van de speelotheek. Ook voor de volwassenen waren er activiteiten, zoals
een bingo, en zevenkamp waarbij verschillende spellen in team verband zijn gespeeld.
Wij vonden het ook leuk om de voorzitter van wijkberaad dhr. Jacob Snijders te
ontmoeten tijdens alle festiviteiten. Na alle spelletjes gespeeld te hebben zijn de magen
gevuld van de kinderen met overheerlijke patat, bitterballen, loempia’s en frikadellen en
voor de volwassenen was er een BBQ. Het was leuk en lekker dat alle buren een
bijdrage hebben geleverd voor het buffet van overheerlijke gerechten en dranken.
Tegen de avond hebben jong en oud samen onder genot van een drankje het spel
“weerwolven” gespeeld. De buren hebben aangegeven dat het een leuke manier was om
elkaar te leren kennen.
Resultaat

We hebben de kinderen van onze straat zien glunderen van plezier tijdens alle
festiviteiten en we hebben met onze nieuwe buren kennis gemaakt en oude buren nog
beter leren kennen. Wij hebben gemerkt dat de aanwezige buren echt een leuke tijd
hebben gehad en buren die helaas niet aanwezig konden zijn hebben aangegeven een
volgende keer erbij te willen zijn.
Aantal vrijwilligers

Met 4 buren hebben wij de organisatie op ons genomen van het straatfeest.
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Straatfeest Van Imhoffstraat
Concept/Doel
Het straatfeest is een jaarlijks terugkerend evenement welke een band creëert tussen de
bewoners. De doeltreffendheid wordt verder versterkt door de herhaling waardoor het
straatfeest een soort traditie vormt voor de straat.
Periode
28 augustus 2017
Activiteit(en)
Verschillende mensen zijn betrokken geweest bij de organisatie. Ook de opbouw van de
dag trok meerdere bewoners. Zowel de ouderen als de kinderen hebben meegedaan aan
de spellen en aan de quiz. Het was, zoals ieder jaar een drukte belang in de straat. Circa
70% van de straatbewoners was aanwezig. Oude contacten werden aangehaald en
nieuwe contacten tussen de bewoners werden gemaakt.
Resultaat
Het project is geslaagd, er was een hoge opkomst en iedereen was tevreden. Het was
een gezellige dag voor jong en oud en zeker weer voor herhaling vatbaar.
Aantal vrijwilligers/ actieve bewoners
De voorbereiding is gedaan door twee straatbewoners welke bijgestaan zijn door enkele
andere bewoners voor vervoer van materiaal in de dagen voor het straatfeest. Op de dag
zelf hebben alle bewoners een bijdrage geleverd door voor eten en drinken te zorgen.
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Straatspeeldag Jacob Mosselstraat
14 juni 2017

Op 14 juni 2017 heeft er in de Jacob Mosselstraat wederom een straatspeeldag plaats
gevonden. Ook dit jaar liep het weer storm en hadden we 150 deelnemende kinderen.
Veel ouders, opa’s en oma’s en buurtbewoners zijn gedurende de middag komen kijken.
Mooi weer en veel helpende vrijwilligers hebben voor een zeer geslaagde dag gezorgd.
’s Ochtends om half negen hebben we de straat afgesloten en autovrij gemaakt. De
ochtend hebben we benut om met een groep van 8 vrijwilligers de straat te versieren en
alle kraampjes, tafels, stoelen, banken, speelattributen, muziekinstallatie en het podium
klaar te zetten. Rond de middag waren we er helemaal klaar voor.
Tussen half twee en twee konden de deelnemertjes zich aanmelden. Om twee uur zijn we
de daadwerkelijke straatspeeldag gestart met wat lekkers voor alle kinderen waarna de
kinderen een warming up en een korte quiz hebben gedaan. Vanaf kwart over twee
startte alle spelletjes. De ene helft van de straat was ingericht voor de kinderen tot en
met groep 3 en de andere kant voor kinderen vanaf groep 4.
Na afloop van de spelletjes heeft het kindercircus de kinderen drie kwartier vermaakt
met een interactieve goochelshow. Aansluitend was er voor alle kinderen friet met
kroket. De straatspeeldag werd afgesloten met voor alle kinderen een helium ballon.
Aantal vrijwilligers/ actieve bewoners
Organisatie: 8. Op de dag zelf ca. 40 vrijwilligers.
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Troef Boer, klaverjasclub

Concept/Doel

Onze club bestaat al meer dan 25 jaar!
Ons doel is om 55+’ers uit hun isolement te halen.
Periode
Wekelijks, het hele jaar door.
Op 3 juni vond voor de vierde keer de Klaverjasmarathon plaats.
Activiteit(en)
Wij kaarten elke woensdagmiddag van 13.15 tot 16.15 uur in het Wijk- en
Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. Deelnemers betalen € 1,50 per
keer, waar dan prijsjes voor worden gekocht.
Vrije inloop, er wordt geen rooster bijgehouden.
De jaarlijkse Klaverjasmarathon werd gehouden in het Wijk- en Dienstencentrum
Bezuidenhout. De oudste deelnemer was 90 jaar, de jongste rond de 50. Bij binnenkomst
werden de deelnemers ontvangen met een kopje koffie en een koek. Tussen het
klaverjassen door was er gelegenheid om heerlijk op het zonnige terras te vertoeven.
Rond 17:30 ging een ieder, met een kleine attentie weer huiswaarts.
Resultaat
Het aantal leden varieert, gemiddeld 5 tot 7 tafels per keer.
De jaarlijkse Klaverjasmarathon telde dit keer ca. 45 deelnemers.
Aantal vrijwilligers/ actieve bewoners
Onze club telt ongeveer 30 leden, organisatie: 3
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Uitgaansgroep Haagse Hout

Concept/Doel
Bestrijding van eenzaamheid onder 55 plussers van de Haagse Hout door het organiseren
van brede variëteit aan activiteiten.
Periode
Het hele jaar, met een frequentie van circa 4 per maand. In totaal ongeveer 50 per jaar.
Activiteit(en)
In april werd het 20 jarig bestaan van de uitgaansgroep groots gevierd in het Wijk- en
Dienstencentrum. Burgemeester Paulien Krikke kwam de vrijwilligers in het zonnetje
zetten.
De werkgroep organiseert maandelijks een aantal activiteiten en maakt deze bekend via
de maandelijkse nieuwsbrief en via de website van het Bezuidenhout.










In het uitgaansseizoen, dat loopt van september t/m augustus ca. zes busreizen
(soms inclusief een rondvaart) naar mooie en interessante bestemmingen in ons land
en afgestemd op onze mogelijkheden en interesses.
In de maand februari een gezamenlijke snertmaaltijd, altijd met een onderhoudend
programma toe.
Regelmatig boeiende bijeenkomsten en themamiddagen in buurtcentrum
Bezuidenhout, altijd met een traktatie bij de koffie en soms met een hapje en een
drankje toe (we zijn immers UIT!).
In de Sinterklaastijd een gezellige middag met chocolademelk en seizoensgebak.
Een paar keer per jaar een themamaaltijd in buurtcentrum Bezuidenhout (b.v. Grieks,
BBQ, Pannenkoeken, Stamppotjes).
Concerten door een muziekgezelschap of een zangkoor in ons buurtcentrum en een
muzikale lunch behoren tot de regelmatig terugkerende activiteiten.
Museumbezoek in Den Haag en omliggende plaatsen staat nagenoeg maandelijks op
het programma. De actuele expositieagenda wordt door de werkgroep nauwkeurig
nageplozen.
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Resultaat
Uitstekend, gemeten aan het aantal deelnemers. Per activiteit gemiddeld 34.
Aantal vrijwilligers/ actieve bewoners
Ruim 100 plus 6 vrijwilligers.
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Vrijmarkt Koningsdag

Concept/Doel
Evenement voor kinderen van Bezuidenhout.
Periode
27 april 2017
Activiteit(en)
De vrijmarkt wordt ieder jaar gehouden op Koningsdag: 27 april, en wordt speciaal voor
de kinderen van Bezuidenhout georganiseerd. Ook dit jaar is het een geslaagd
evenement geweest. Het Spaarwaterveld was weer één groot spektakel met kinderen op
hun kleedjes met spulletjes voor de verkoop.
Kinderen kregen vanaf 09.00 uur een plekje toegewezen. Naast de verkoop waren er
verschillende activiteiten voor kinderen en andere bezoekers georganiseerd. En ook de
Horeca was goed voorzien. De activiteiten waar kinderen aan deel konden nemen, waren
onder meer schminken, een poppenkastvoorstelling, een breakdance workshop en een
springkussen.
Resultaat
Met een bezoekersaantal van ongeveer 4000 mag het overduidelijk een geslaagd
evenement genoemd worden.
Aantal vrijwilligers
Organisatie: 8
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Werkgroep Bezuidenhout Leeft
Concept/Doel
Bezuidenhout Leeft! wil inzicht krijgen (en geven) in de gevolgen van nieuwe ruimtelijke
ingrepen (o.a. de komst van een kleine 2000 woningen) op de leefbaarheid van de wijk.
Daarvoor wordt gestreefd naar een Leefbaarheidseffectrapportage (LER), waarin aan de
hand van een aantal criteria de effecten van de geplande veranderingen op de
leefbaarheid zullen worden beschreven.

Periode
Bezuidenhout Leeft! is op 22 maart 2017 van start gegaan.
Activiteit(en)
Er is begonnen met het opstellen van een (vooreerst beperkte) lijst
Leefbaarheidsaspecten: fysieke ruimte, bevolkingssamenstelling, voorzieningen, verkeer,
openbare ruimte inclusief luchtkwaliteit, economie en participatie/burgerschap.
Vervolgens zijn voor al deze aspecten indicatoren aangewezen. Deze indicatoren zijn met
feitelijke gegevens ingevuld, en zijn uiteindelijk in een samenhangend geheel
samengevat.
De bedoeling was de LER in nauw overleg (samen!) met de gemeente te ontwikkelen.
Overleg daarover leidde ertoe dat de gemeente financiën ter beschikking stelde om
externe deskundigheid in te schakelen. Er werd contact gelegd met de StrateGis Groep,
een bureau met ervaring in het ontwikkelen van een tool voor het in kaart brengen van
ruimtelijke effecten.
Resultaat
In 2017 is een start gemaakt met het bouwen van de tool waarin gebouwen, wegen,
groen, voorzieningen etc. in Bezuidenhout drie dimensionaal gevisualiseerd worden, en
het cijfermateriaal zodanig verwerkt dat effecten van ruimtelijke ingrepen in één
oogopslag duidelijk kunnen worden.
Het tool zal zo publieksvriendelijk mogelijk worden vormgegeven, want het is de
bedoeling dat heel Bezuidenhout er kennis van kan nemen.

Aantal vrijwilligers
Acht (8) Bezuidenhouters werken samen in Bezuidenhout Leeft!
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Werkgroep Bezuidenhout-Midden
Concept/Doel
De werkgroep houdt de ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen in
Bezuidenhout-Midden in de gaten en probeert daar, binnen het raam van de zeer
beperkte mogelijkheden, enige invloed op uit te oefenen.
Periode
2017
Activiteit(en)
Een deel van de leden heeft de overstap gemaakt naar de werkgroep Bezuidenhout Leeft!
vanwege de grote overlap in thema’s.
Resultaat
De werkgroep Bezuidenhout-Midden leidt vooreerst een stil(ler) bestaan.
Aantal vrijwilligers/ actieve bewoners
3
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Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
Concept/Doel
De wijk Bezuidenhout tot de meest duurzame wijk van Den Haag maken. Deze
doelstelling draagt bij aan het streven van de gemeente Den Haag om in het jaar 2040
klimaatneutraal te zijn.
Periode

Het gehele jaar 2017.
Activiteit(en)
Voortdurende projecten:
Ondersteunen bewoners in Bezuidenhout rondom vragen verduurzamen

Resultaat
Bewustwording van wijkbewoners door voorlichting en informatieavonden. Goede website
www.duurzaambezoudenhout.nl

Aantal vrijwilligers
Acht (in de werkgroep)
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Werkgroep Oost
Concept/Doel
Ondersteunen van bewoners en bewonersactiviteiten in Bezuidenhout-Oost. Bijvoorbeeld
i.v.m. vervanging van het riool en de herinrichting van de straten in Bezuidenhout-Oost.
Ondersteuning geven aan te organiseren activiteiten, zoals straatfeesten en Koningsdag.
Vervanging straatverlichting door nostalgische lantaarnpalen. Overlast van dieren
bestrijden en helpen bij het zoeken naar oplossingen daarvoor.
Stimuleren bewoners participatie en samenhang in Bezuidenhout Oost (van-voor-endoor de wijk).

Periode
Het hele jaar.
Activiteit(en)
Er worden straatteams voor fase 3 opgezet naar het voorbeeld van fase 1 en 2, die de
wensen per straat bij de gemeente kenbaar maken in het kader van vernieuwing van het
riool en de herinrichting van de straten in Bezuidenhout Oost.
Daar waar nodig en gevraagd ondersteuning verlenen aan deze straatteams.
Op verschillende bijeenkomsten mogelijke kandidaten aanspreken en uitnodigen voor
kennismaking en eventueel deelname aan de werkgroep.
Onderzoeken parkeren van auto’s en fietsen in Bezuidenhout Oost aan de hand van
parkeeroplossingen in andere Haagse wijken (Fahrenheitstraat).
Stimuleren van straatfeesten en burendag in Bezuidenhout Oost. Voorbeeld wordt
genoemd “opruimdag” Laan van Noi.
Stimuleren gebruik van gele vuilniszakken in Bezuidenhout Oost om meeuwen overlast te
beperken.
Daar waar mogelijk en nodig ondersteuning geven bij de activiteiten, zoals de
schaatsbaan en Bezuidenhut e.d.
Actief op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers voor de werkgroep Oost.
Resultaat
De straatteams voor fase 2a en 2b zijn gevormd en werkzaam.
Aantal vrijwilligers
De bezetting van de werkgroep Oost is acht personen.
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Werkgroep Pleinen

Concept/Doel
De werkgroep pleinen probeert samen met bewoners, de gemeente (DSO en Stadsdeel)
en het ingenieursbureau van de gemeente te komen tot een hoogwaardige en breed
gedragen herinrichting van de pleinen in Bezuidenhout-Oost.
Periode
Het hele jaar.
Activiteit(en)
De activiteiten borduren voort op het vorig jaar gemaakte masterplan voor de pleinen in
Bezuidenhout-Oost. Dit jaar lag de nadruk op het verder uitwerken van de eerder via
workshops en enquête opgehaalde wensen van bewoners voor de inrichting van de
pleinen. In de zomer is in fase II geëxperimenteerd met een alternatieve inrichting op
het De Silleplein.

De werkgroep heeft dit experiment begeleid. Ook helpen we de gemeente met het
verzorgen van flyers, straatstickers en beeldmateriaal.
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Het afgelopen jaar hebben we presentaties verzorgt tijdens bewonersavonden en
bijvoorbeeld ook een lezing bij PlatformSTAD samen met stadsdeeldirecteur Lilianne
Blankwaard over het belang van dit project.

Resultaat
Inspraak van bewoners bevorderen. Monitoren en actief bevorderen dat de resultaten
van de workshops en de enquête hun beslag krijgen in de inrichting van de pleinen van
Bezuidenhout-Oost.
Via de pleinenpagina (bereikbaar via www.bezuidenhout.nl) publiceren we alle
toegankelijke informatie over de pleinen, daarnaast informeren we de wijkbewoners via
artikelen in de wijkkrant.
Aantal vrijwilligers/actieve bewoners
Rechtstreeks betrokken bij de werkgroep:
5 bewoners
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Werkgroep Sophiepark: parkfeestcommissie
Bezuidenhoutse Kampioenschappen en het Sophieparkfeest
Concept/Doel
Sport- en spelactiviteiten voor de jeugd in Bezuidenhout-Midden om hen in beweging te
brengen, samen te laten spelen en elkaar te leren kennen. Hierbij ook extra aandacht
voor:
 de oudere jeugd (11 – 13 jaar), door deze te betrekken bij de aan te bieden
activiteiten.
 Expat-gemeenschap (jeugd) in Bezuidenhout-Midden
De bewoners van Bezuidenhout-Midden met elkaar in contact brengen en het
‘buurtgevoel’ versterken.
Periode
24 juni 2017 Jeugdvoetbaltoernooi (Bezuidenhoutse Kampioenschappen)
23 september 2017 Sophiepark feest
Activiteit(en)
Het jeugdvoetbaltoernooi ‘De Bezuidenhoutse Kampioenschappen’ werd voor de 6e keer
georganiseerd. Het aantal deelnemende kinderen dit jaar: 180. Ook dit jaar namen weer
veel buitenlandse kinderen van de Haagse School Vereniging (HSV) deel.
15e Sophieparkfeest
Met in de middag spelactiviteiten voor de jeugd in de vorm van een Zeskamp voor 4-9
jarigen en X-treme games voor de groep van 10-13 jaar. Met 110 deelnemers: 70
zeskamp en 40 X-treme games lag de opkomst iets lager dan vorige jaar (2016: 130).
In verband met de verandering in de wijk zien we een afname van de deelname van het
aantal kinderen tussen de 4 en 9 jaar.
’s Avonds een uitgebreide barbecue met muziek en pub-quiz voor de buurtbewoners met
ongeveer 60 deelnemers. Mogelijk dat de verschuiven van het parkfeest van 9 naar 23
september (i.v.m. de weersverwachting) mede debet aan de lagere opkomst.
Vanwege het lustrumjaar hebben we dit jaar een fotohokje gehuurd waar iedereen foto’s
van zichzelf (of in een groepje) kon laten nemen. Iedereen ontving gelijk een print. Het
was een groot succes en verhoogde de feestvreugde.
Resultaat
Wederom twee zeer geslaagde activiteiten door de enorme betrokkenheid van vele
vrijwilligers, vele lokale sponsors, nog betere organisatie van de verschillende
onderdelen. Het aantal deelnemers aan het voetbaltoernooi was boven verwachting.
Vooral de toenemende aandacht vanuit de expat-gemeenschap is leuk.
Bij de deelnemers van aan het parkfeest zien we een verschuiving optreden naar de wat
oudere jeugd. De organisatie ziet het als een uitdaging deze groep (ouder dan 12 jaar) in
de toekomst te blijven binden. Om die te blijven binden is het plan om daar in 2017
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extra aandacht aan te besteden. Dit jaar is daar voor de avonduren een speciale ‘chilltent’ voor ingericht. Dit wordt volgend jaar gecontinueerd.
Aantal vrijwilligers
De voorbereiding van beide activiteiten wordt gedaan door ongeveer 10 buurtbewoners.
Tijdens de activiteiten is een veelvoud van dit aantal op verschillende manieren actief.
Het gaat dan om begeleiden van de wedstrijden, teams, spelletjes, verzorgen van de
barbecue, op- en afbouw etc. Naar schatting zijn op beide dagen in totaal ongeveer 40
mensen actief. Daarnaast levert het bedrijfsleven uit de buurt een belangrijke bijdrage in
de vorm van sponsoring. Zowel in geld als producten.
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IJsbaan

Concept/Doel
Kinderen in de wintermaanden buiten krijgen en laten bewegen. Tegelijkertijd een sociale
ontmoetingsplek creëren voor ouders en begeleiders.
Periode
december 2017-januari 2018
Activiteit(en)
Schaatsbaan op 2 locaties in Bezuidenhout: Beatrixlaan en Spaarwaterveld.
Met het plaatsen van onze kunstschaatsbaan jeugd de mogelijkheid bieden om te
bewegen in de buitenlucht. Dit met eigen of leen schaatsen

Resultaat
We hebben ongeveer 2250 kinderen op de schaatsbaan actief gekregen. Lagere scholen
uit de wijk hebben met 325 leerlingen gebruik gemaakt van de schaatsbaan.

Aantal vrijwilligers
24 vrijwilligers
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