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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 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 (voor de tiende keer!) organiseren van de parelroute door de wijk, een
straatfeest, het organiseren van een politiek debat of het tegengaan van
meeuwenoverlast.
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 e-Hagenaar of de ontwikkeling van de
Leefbaarheidseffectrapportage en – monitor.
Een paar onderwerpen waar het afgelopen jaar veel tijd en energie in is gaan zitten
lichten we voor u uit.
Lintjesregen bij nieuwjaarsborrel

Het jaar begon feestelijk met het uitreiken van een drietal onderscheidingen aan
vrijwilligsters van de zogeheten Uitgaansgroep Haagse Hout voor hun jarenlange inzet.
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. De onderscheidingen werden uitgereikt door
Locoburgemeester Saskia Bruines.
Herdenking 3 maart ‘45
Op zondag 4 maart heeft het bestuur van het Wijkberaad tijdens de jaarlijkse herdenking
van 3 maart ’45 een krans gelegd bij het Juliana van Stolbergmonument.
Wijkbudget: meeuwenoverlast en groene daken
Bezuidenhout is één van de zes wijken in Den Haag die experimenteert met het
wijkbudget, een bedrag van €50.000. Eind 2017 hebben bewoners gekozen voor het
project aanpak meeuwenoverlast en het project groene daken Bezuidenhout.
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Voorwaarde voor het wijkbudget is dat het project binnen één jaar moet zijn afgerond.
Ervaring leert dat het hele traject van opstarten van het project, het inwinnen van
informatie door bewoners tot en met het plaatsen van een groendak een langere
doorlooptijd kent. Dit heeft er toe geleid dat het project groene daken Bezuidenhout
voortijdig is beëindigd. De website van de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout wordt
aangevuld met uitgebreide informatie over groene daken, denk daarbij onder meer aan
informatie over hoe je een groendak zelf kunt leggen, wat de kosten zijn en mogelijke
subsidieregelingen. De rest van het wijkbudget is toegevoegd aan het project
meeuwenoverlast. Het verslag van de werkgroep Meeuwenoverlast vindt u verderop in
dit jaarverslag.
e-Hagenaar

Later dan gepland is in 2018 de proef gestart met het opladen van electrische auto’s aan
‘Hagenaartjes’. De proef is één van de mooie voorbeelden in Bezuidenhout van
samenwerking tussen bewoners, Wijkberaad en gemeente. Uitkomsten van de proef
worden in het voorjaar van 2019 verwacht.
Parkeren
Het Wijkberaad blijft onvermoeid aandacht vragen voor het oplossen van
parkeerproblemen in Bezuidenhout (m.n. in Oost).
Geheugen van Bezuidenhout
Het digitale geheugen van Bezuidenhout groeit voorspoedig, mede dankzij de donatie
van een aantal substantiële fotoarchieven. Eind vorig jaar hebben we daarom een oproep
geplaatst in de wijkkrant voor hulp bij het redigeren en online plaatsen van al dat
materiaal.
Grondwateroverlast
Veel bewoners van Bezuidenhout ervaren last van hoge grondwaterstanden. Een natte
kelder, een vochtige kruipruimte en optrekkend vocht in de binnenmuren. De gemeente
verwijst bij problemen naar de Grondwaterwet, die de verantwoordelijkheid voor het
droog houden van have en goed bij de bewoners legt. Maar de gemeente is volgens
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diezelfde wet verantwoordelijk voor de hoogte van het grondwater. Reden voor het
Wijkberaad om een oproep te plaatsen voor bewoners om actief te worden in een
werkgroep grondwateroverlast. De werkgroep is er niet om individuen met overlast te
helpen, maar om te zien of er ander en beter beleid kan worden voorgesteld aan de
gemeente en andere betrokken partijen. Meer hierover leest u verderop in dit
jaarverslag.
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 en de herinrichting Juliana
van Stolberglaan (laan van NOI richting Schenkkade) heeft het Wijkberaad ook een
gezamenlijk fotodepot bij de notaris geregeld voor het eerste deel van fase 2.
Het Wijkberaad zal de actie herhalen in de overige fasen.
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. Het afgelopen
jaar is bijvoorbeeld meermalen gesproken over de dreigende sluiting van het
politiebureau Overbosch.
Ook met stadsdeelwethouder Saskia Bruines en andere wethouders als Boudewijn Revis
en Robert van Asten is er regelmatig overleg.
Het afgelopen jaar heeft het Wijkberaad meerdere keren gebruik gemaakt van het
inspreekrecht in de commissie Ruimte, Samenleving en Leefomgeving.
Het op de kaart zetten van Bezuidenhout is dit jaar zeker goed gelukt als we kijken naar
de media. Zo kreeg de Leefbaarheidseffectrapportage volop de aandacht van radio/tvWest, DenHaagCentraal, DenHaagFM, Volkskrant en AD. Ook door de opening van het
voorbeeldplein in het Pleinenproject, te hoog grondwaterpeil, de proef met de
e-Hagenaar en het niet nakomen door de gemeente van het creëren van parkeerplaatsen
haalden we de krant.
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Bestuur
In 2018 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. In 2018 heeft het
bestuur elf keer vergaderd in het Wijk- en Dienstencentrum. Op 23 mei heeft in het Wijken Dienstencentrum de jaarlijkse bewonersvergadering plaatsgevonden. Na het officiële
gedeelte werden de aanwezige bewoners bijgepraat over de Leefbaarheidseffect
rapportage.
Subsidie
Voor straatfeesten e.d. kunnen organiserende bewoners subsidie aanvragen
bij de gemeente. Dat kan niet rechtstreeks, maar via het Wijkberaad. Meer informatie is
te vinden op www.bezuidenhout.nl in het linker rijtje onder straat- en buurtfeest.
Wilt u iets organiseren en vraagt u zich of u daarvoor subsidie kunt krijgen, neem contact
op met het Wijkberaad via: wijkberaad@bezuidenhout.nl
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Bewonersparticipatie
De wijk Bezuidenhout( Midden en Oost) kent vele werkgroepen, in totaal 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.
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Bijlagen: Werkgroepen Bezuidenhout uitgelicht
Op de volgende pagina’s vindt u de verslagen van een aantal werkgroepen uit
Bezuidenhout.
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Bezuidenhout voert campagne

Concept/Doel
Politieke partijen bewust(er) maken van de behoeften van bewoners van Bezuidenhout
door een debat te organiseren tussen bewoners en politieke partijen. Tegelijkertijd
worden bewoners aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen goed
geïnformeerd.
Periode
januari-maart, met lijsttrekkersdebat op 3 maart

Activiteit(en)
Op zaterdag 3 maart vond het politieke debat met Haagse politici en wijkbewoners in de
Theresiastraat plaats. Met in de middag debatten tussen politici en bewoners in winkels
in de Theresiastraat.
Aan het eind van de middag volgde een lijsttrekkersdebat met D66, GroenLinks, Haagse
Stadspartij, PvdA, CDA, VVD en Groep de Mos, onder leiding van Jos Heymans.
Vijf thema’s en tien stellingen
THEMA – WONEN
De leefbaarheid in Bezuidenhout-Midden staat zwaar onder druk vanwege alle voorziene
hoogbouw (+31% nieuwe inwoners). Bezuidenhout wil hoogbouw (hoger dan 4
woonlagen) alleen aan de randen van Bezuidenhout; bij ieder nieuwbouwproject
afstemming met omwonenden en bewonersorganisaties en voorzien van een
Leefbaarheidseffectrapportage.
Stelling 1 Wonen: Bezuidenhout verwacht een apart Hoog- en Laagbouwakkoord tussen
gemeente en Bezuidenhout inclusief een toezegging van een
Leefbaarheidseffectrapportage.
Er moeten geschikte woningen komen voor alle doelgroepen, van jong tot oud. Met name
voor senioren. Dit zal de doorstroom binnen Bezuidenhout vergroten.
Stelling 2 Wonen: Bezuidenhout verwacht bij nieuwbouwprojecten minimaal 5% aan
ruime en luxe seniorenwoningen.
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THEMA – INFRASTRUCTUUR
Bezuidenhout ervaart veel overlast van fietsen op de stoepen.
Stelling 1 Infrastructuur: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente actiever weesfietsen
en wrakken opruimt en meer ruimte organiseert voor (inpandige) fietsenstallingen.
De parkeerdruk in Bezuidenhout-Oost is en blijft zeer hoog. Dit neemt niet af als de
herinrichting van de straten voltooid is. De belofte van 500 extra parkeerplekken wordt
niet ingelost.
Stelling 2 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.
THEMA – ZORG
In Bezuidenhout ontvangen hulpbehoevenden zorg van te veel verschillende
zorgverleners. Iedere keer een andere persoon over de vloer of aan het bed is niet
prettig. Zorgverleners herkennen dit beeld en vinden dit ook onwenselijk.
Stelling 1 Zorg: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente betere zorgcoördinatie
stimuleert of meer ruimte maakt voor organisaties en bewoners om dit zelf ter hand te
nemen.
Het aanvragen van de juiste zorg, bijv. WMO, is voor de wijkbewoner en zorgprofessional
onnodig ingewikkeld. Dit kan veel eenvoudiger. Daarnaast kan de communicatie tussen
verschillende (zorg)partijen, zoals CJG, WMO, huisartsen en Sociaal Wijkzorg Team, veel
beter. Terugkoppeling duurt te lang of komt helemaal niet bij een aanvraag of verwijzing.
Dit kost onnodig veel tijd.
Stelling 2 Zorg: Bezuidenhout verwacht dat de administratie en bureaucratie eenvoudiger
en eenduidiger wordt gemaakt voor bewoner en zorgprofessional.
THEMA – MILIEU
Bezuidenhouters zetten zich actief in voor duurzaamheid. Bewoners komen zelf met
initiatieven, zoals de elektrische deelauto of laadpalen in ‘Hagenaartjes’. Bezuidenhout
heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, maar het moet wel betaalbaar zijn. De
gemeente is nodig voor een echte doorbraak in duurzaamheid.
Stelling 1 Milieu: Bezuidenhout verwacht een duidelijk en helder plan voor een gasloze en
“groenste” wijk.
Wateroverlast in Bezuidenhout begint een steeds groter probleem te worden o.a. door
klimaatverandering. Steeds meer bewoners ondervinden flinke hinder van bijv. hoge
grondwaterstanden. Het is een ingewikkeld probleem en inwoners beschikken niet over
de juiste kennis om hun waterprobleem op te lossen.
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Stelling 2 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.
THEMA – PARTICIPATIE
Bezuidenhouters weten meer van hun wijk dan de politiek. Bezuidenhout beschikt over
veel inwoners die begaan zijn met de wijk. Bezuidenhout wil actief betrokken worden bij
gemeente-uitgaven bedoeld voor de wijk, zoals de huidige proef van € 50.000
wijkbudget die besteed zal worden aan de projecten ‘Meeuwenoverlast’ en ‘Groene
daken’.
Stelling 1 Participatie: Bezuidenhout verwacht dat de proef rondom wijkbudget
structureel wordt en dat de gemeente de begroting meer inzichtelijk maakt naar de wijk,
en bewoners meer invloed laat hebben over de besteding ervan.
Bezuidenhout is een actieve wijk en is daar trots op. Bezuidenhout bruist van de
bewonersinitiatieven. De gemeente kan deze Bezuidenhoutse kracht nog beter inzetten
door bewoners vroegtijdig en actiever te betrekken bij plannen voor de wijk. Daarnaast
kan de gemeente beter luisteren en sneller beslissen bij suggesties, initiatieven en
bezwaren van omwonenden en bewonersorganisaties.
Stelling 2 Participatie: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente bewoners vroegtijdig en
actiever inzet bij plannen en beter luistert en sneller beslist bij verzoeken uit de wijk.
Resultaat
In het uiteindelijke coalitieakkoord komt in ieder geval één Bezuidenhout-thema duidelijk
herkenbaar terug:
‘Leefbaarheid van de Haagse buurten en wijken staat centraal. Daarom stellen we bij het
opstellen van de omgevingsvisie onder de nieuwe Omgevingswet een
Leefbaarheidseffectrapportage in.
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet experimenteren we in de
investeringsgebieden samen met bewoners en ondernemers met het gebruik van de
Leefbaarheidseffectrapportage. We kijken kritisch naar woningsplitsing. Daar waar het de
leefbaarheid en het karakter van de buurt aantast, roepen we dit een halt toe.’
Delen van het gevoerde debat nog eens terug horen? Kijk dan op:
https://bezuidenhout.nl/bzh-voert-zelfcampagne/
Aantal vrijwilligers
De organisatie van het debat was in handen van 10 vrijwilligers. Tijdens de debatmiddag
aangevuld met inhoudelijk deskundigen voor het begeleiden van de themadebatten en de
winkeliers die belangeloos hun winkel beschikbaar stelden. De catering was in handen
van de uitgaansgroep.
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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 2018.

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, 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 2018.

Activiteit(en)
Er zijn in 2018 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.
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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
Doorgaans is de site up-to-date. Er waren ongeveer 83.000 bezoeken door 55.000
bezoekers. Ze hebben opgeteld ruim 150.000 pagina’s bekeken.

Aantal vrijwilligers
10
Het Wijkberaad heeft in totaal 10 websites, die door minimaal 10 personen onderhouden
worden.
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Buurtfeest Mariastraat, De Carpentierstraat, Paulinastraat
25 augustus 2018
Na een zonovergoten zomer, was het op de laatste zaterdag van de schoolvakantie dan
weer zo ver: de vierde editie van ons buurtfeest. Enigszins gespannen vanwege de niet al
te florissante weersvoorspellingen (regen, regen…), begonnen we aan de dag. Het besluit
om het buurtfeest hoe dan ook – en eventueel met enige aanpassingen – door te laten
gaan was ondertussen genomen. En dus waren we als Buurtfeestcommissie al vroeg in
de weer. Terwijl de laatste boodschappen voor de barbecue gedaan werden en de tafels
en partytenten opgehaald, verdwenen de laatste nog geparkeerde auto’s en verschenen
voor tien uur al de eerste blije gezichtjes: er kon gespeeld worden op straat! Na een
kopje koffie werd het startsein ook aan vrijwilligers van de dag gegeven, en kon de
opbouw van de luchtkussens en andere spellen beginnen. Met een paar partytenten,
feestverlichting en vlaggetjes kwam de stemming er al snel in. En zo werd direct kennis
gemaakt met enkele nieuwe buren, die dit jaar in de straten waren komen wonen. Ook
daar doen we het voor!
Na al heerlijk wat springen en spelen op straat, kwamen er rond half twaalf toch wat
donkere wolken overdrijven. En gek genoeg gaf dat ook wel weer iets bijzonders: de
kinderen bleken echt niet van suiker (veel te leuk, dat spelen!) en voor de volwassenen
die onder de partytenten kwamen schuilen bleek dit een knus kennismaking- dan wel
bijpraatmoment. Uiteindelijk gingen velen ook nog even binnen een hapje eten, maar
even na een uur klonk dan toch het startsein: alle kinderen konden nu aan hun Spelkaart
beginnen. Doelschieten, pedalo’s, koekhappen, schminken, reuze jenga…en natuurlijk de
ondertussen legendarische springkussen-survivalbaan. De hele middag hebben ruim 60
kinderen (soms samen met hun ouders) genoten van alle spellen. En dankzij vele
welwillende ondernemers in de straat, werden zij daarbij ook nog eens getrakteerd op
een ijsje (of twee…), een gezond stukje fruit of een cupcake…en tenslotte een presentje
uit de grabbelton. Een aantal kinderen zette spontaan een speurtocht door alle drie de
straten uit, waar andere kinderen weer lol aan beleefden. En terwijl de barbecues al
werden aangestoken en er ook voor de ouders een (gesponsord) snackje langs kwam,
volgde als afsluiting van de spelmiddag tenslotte de kinderdisco.
Toen was het uiteraard weer tijd voor de jaarlijkse ‘Battle of the Streets’, waar alle
volwassenen hun kennis van de buurt konden doen gelden. Dit jaar was de ‘Battle’
gegoten in de vorm van een fotospeurtocht, van kleine details uit de wijk. Dat ene
overhemd dat al maanden in een boom in de Mariastraat hangt, één van de
appelboompjes in het Kruidenierssteegje, een mooi detail uit een gevel uit de
Carpentierstraat…. Het bleek vaak nog een hele uitdaging om de plaatjes te plaatsen,
zelfs voor enkele van onze oudere buurtgenoten die toch al decennialang in de straat
woonden.
Uiteindelijk ging de wisselbokaal (dit jaar voor het eerst!) naar de bewoners van de
Paulinastraat.
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En terwijl de kinderen nog sprongen op de springkussens en langzaamaan wat
wijkbewoners en aangewaaide bezoekers naar huis gingen, verzorgden de Barbecueënde
Buurmannen een heerlijke maaltijd voor ruim 80 personen. Aangevuld overigens door
vele zelfgemaakte salades van buurtbewoners die gehoor hadden gegeven aan de oproep
om iets mee te nemen. Zo genoten we buiten van een gezellige en gezonde maaltijd, in
het zonnetje dat weer was gaan schijnen.
Al met al was ook dit vierde buurtfeest een bijzonder geslaagde dag met vele
ontmoetingen tussen bewoners uit de drie straten. Aangemoedigd door de vele positieve
reacties die we als Buurtfeestcommissie kregen, weten wij zeker: dat eerste lustrum
komt er, volgend jaar!
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Grondwateroverlast

Concept/Doel
Overheid helpen met opstellen van het beleid, waarbij gebiedsgericht maatwerk geleverd
wordt en verantwoordelijkheden (duidelijker) vastgelegd.
Periode
Werkgroep is in november gestart.
Activiteit(en)
De werkgroep gaat zich bezighouden met inventariseren van informatie wat de diverse
overheden zoals waterschap, provincie en gemeente wel en niet moeten, kunnen en
willen. Ook wordt het beleid bij andere gemeente nader bekeken.
Verder gaan we beschikbare cijfers als meldingen en peilingen inzichtelijk maken.
En wordt de invloed van rioleringsvervanging op grondwaterstand onderzocht.
Resultaat
Uiteindelijk willen we beleidsvoorstellen maken en aanbieden aan het college en
gemeenteraad.

Aantal vrijwilligers
Acht (8) Bezuidenhouters.
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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 2018
Activiteit(en)
Dit is het derde jaar dat dit evenement georganiseerd is. Door het succes van de
voorgaande jaren, werd ook dit jaar weer besloten om de Prinses Irene Brigade te
ontvangen aan de Koningin Marialaan. Anders dan voorgaande jaren, was de Marialaan
nu het eindpunt van de route.
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 alle voertuigen konden parkeren en de toeschouwers foto’s konden
nemen.
Resultaat
Het was wederom een succesvol evenement met grote belangstelling van enkele
honderden wijkbewoners en andere belangstellenden.
Aantal vrijwilligers
Het Wijkberaad, circa 10 vrijwilligers, waaronder de vrijwilligers van de Uitgaansgroep
Haagse Hout voor de catering en de vrijwilligers van Stichting 3 maart ’45.
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Muziek in Bezuidenhout
Muziek uit de wijk, voor de wijk
Concept/Doel
Culturele evenementen. In het programma spelen professionele musici uit de wijk voor
inwoners van de wijk. De concerten zijn gratis toegankelijk. In een ontspannen sfeer
kunnen inwoners bij de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld genieten van de muziek en
elkaars gezelschap.
Periode
Mei tot en met september
Activiteit(en)
Afgelopen zomer konden bewoners uit Bezuidenhout voor het tweede jaar genieten van
een zestal gezellige zomermiddagen met muziek in Bezuidenhout. De openluchtconcerten
bij de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld zijn gratis toegankelijk.
Programma 2018:
Duo Naiades op 27 mei
The Hague Jazz Project op 10 juni
Hans Ruitenberg en Norma de Jong op 24 juni
Duo Beyond Limits op 8 juli
The Transistors op 2 september
Continuous Brass op 16 september
Op zondag 27 mei presenteerde Duo Naiades, bestaande uit klarinettiste Judith Mos en
harpiste Carla Bos, het eerste optreden van het seizoen. Met een gevarieerd programma
namen zij het publiek mee in de magische wereld van de klassieke muziek.
Op zondag 10 juni vulde The Hague Jazz Project opnieuw het terras van de Bezuidenhut.
In het kader van Pareldag waren er extra veel mensen op de been, die graag de jazz en
groove van de 12 musici wilden horen.
Norma de Jong en Hans Ruitenberg brachten op zondag 24 juni bekende Nederlands- en
Engelstalige luisterliedjes van o.a. Wim Sonneveld, Rob de Nijs, Herman van Veen, en
zelf geschreven nummers.
De sprankelende combinatie van klassiek gitaar en trompet stond centraal op zondag 8
juli. Duo Beyond Limits, bestaande uit gitarist Yiannis Giagourtas en trompettist Theo
Hartman, speelde composities uit de Barok en Romantiek, naast hedendaags en eigen
werk.
The Transistors van wijkbewoner Alistair van Heezik brachten 2 september folk en
americana naar de Bezuidenhut. Het optreden met lekkere, bekende liedjes van o.a.
Johnny Cash, Neil Young en The Eagles paste perfect bij de zonnige septemberdag.
Op zondag 16 september sloot het koperkwartet Continuous Brass van wijkbewoner Theo
Hartman de serie Muziek in Bezuidenhout 2018 af met een zeer afwisselend programma
met hedendaagse klassieke muziek.
Resultaat
De tweede serie concerten, op 6 zomermiddagen in 2018, heeft zo'n 350 bezoekers
bereikt.
Aantal vrijwilligers
Organisatie: 4
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Parels van Bezuidenhout

Concept/Doel

Het bevorderen van de sociale cohesie en de binding van bewoners met hun wijk. Bewoners
kunnen via het project Parels van Bezuidenhout kennis maken met andere buurtbewoners,
die hun talenten, passies en verzamelingen demonstreren. Zo ontstaan verrassende
ontmoetingen.
Periode
10 jarig jubileum werd gevierd op 9 en 10 juni 2018
Activiteit(en)
De Pareldag startte om 10.00 uur. De opening was deze keer op het parkeerterrein bij
het Meeùs gebouw, waar een aantal oldtimers tentoongesteld stonden. De opening werd
door wethouder Robert van Asten verricht, samen met cabaretier Sjaak Bral. Uiteraard
onder het genot van een kopje koffie en een Haagse Kakker, verzorgd door familie
Weijers. Dankzij de kinderen van de Nutsschool kreeg het geheel een muzikale
omlijsting, zij voerden een aantal nummers van hun musical uit. Will Snijders-Twilt, die
sinds jaar en dag de organisatie van de Pareldag op zich neemt, kreeg voor haar
inspanningen van de afgelopen 10 jaar een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door
wethouder Van Asten. 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. Ook dit jaar was de Bezuidenhut weer een locatie,
speciaal voor de Parelkids. Hier werden grafitti workshops gegeven, werden er raps
geschreven en gerapt en kon men leren breakdancen. Aan het eind van de middag gaf
Bart Riemsdijk een piano concert en was er een gezellig samenzijn met alle deelnemende
Parels. Ook op zondag waren er nog tal van activiteiten en werd de dag wederom bij de
Bezuidenhut afgesloten met een jazz concert en een wijnproeverij.

Resultaat
Het gehele weekend heeft circa 3000 bezoeken getrokken, wat het evenement wederom
succesvol maakt.
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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

Resultaat
Eind 2018 ruim 1.250 volgers op Twitter en enkele honderden vrienden op Facebook,
aantal varieert per facebookpagina.
Aantal vrijwilligers
4
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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
30 juni 2018
Activiteit(en)
Op zaterdag 30 juni 2018 werd voor de 11de keer het Spaarwaterfeest door een
veertigtal straatbewoners gevierd. Uitgenodigd werden de bewoners van de dit jaar
geopende MIDDIN centrum voor jonge moeders, uitgenodigd. Een zestal moeders en
twee begeleidsters zijn gekomen met gebakjes. Sommige hebben contact gezocht met
de bewoners, maar het was nog duidelijk even de kat uit de boom kijken.
Tussen 17.00 uur en 21.00 uur heeft iedereen van het samengestelde buffet van een
heel divers programma samen genoten: niet alleen een rijk boerenburenbuffet
gesmikkeld, naar verhalen en muziek geluisterd, gezongen, maar vooral elkaar
opnieuw ontmoet, nieuws uitgewisseld. Zo is informatie gedeeld over verschillende
‘groene’ projecten van onze buurt: de mogelijkheid om een energiecheck gratis te laten
doen voor de appartementen, de elektrische buurtauto, het eco-feest op 1 juli, de
ecologische tuin ‘De Groene Schenk’ en ook het doorgaan van onze gele-zakken project
op de Spaarwaterstraat.
Resultaat
Geslaagd 11e Spaarwaterfeest.
Aantal vrijwilligers
Enkele straatbewoners i.s.m. Wijkberaad.
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St Maarten
11 november 2018
Sint Maarten viel dit jaar op een zondag, wat heeft bijgedragen aan een goede opkomst,
zowel bij het lampionnen maken op zondag middag als bij de viering zelf op zondag
avond.
Net als vorig jaar konden we café-restaurant Café Pan voor onszelf krijgen en omdat Sint
Maarten in het weekend viel, waren ze hier speciaal voor geopend. Er was zelfs een extra
buitenruimte gecreëerd met een feesttent, zodat iedereen tegen regen beschermd kon
worden. En dat bleek nodig gezien de enorme hoosbui precies rond de aanvangstijd.
De opkomst was vergelijkbaar met vorig jaar en het was leuk om weer te zien hoeveel
jonge kinderen de buurt heeft. Er waren weer nieuwe gezinnetjes voor de eerste keer
aanwezig. Bij het lampionnen maken, waren er tussen de 30 en 40 kinderen aanwezig.
In de avond waren er in totaal ingeschat rond de 130 kinderen (en veel ouders)
verzameld bij Café Pan. Later waren er in de wijk nog meer kinderen langs de deuren
aan het gaan. Sommige participerende buurtbewoners gaven aan over de 170 snoepjes
te hebben uitgedeeld. Het is leuk te vermelden dat er ook weer veel nieuwe
buurtbewoners meededen en een lichtje hadden geplaatst bij hun voordeur.
Uiteraard hebben we weer met zijn alle kinderliedjes gezongen, de bedoeling van Sint
Maarten uitgelegd en de traditionele boerenkool gegeten. De boerenkool en limonade
voor de kinderen waren ons gratis aangeboden door Café Pan. Noemenswaardig was ook
het gratis kunnen beschikken over 2 draadloze microfoons van Einstein Design, die het
veiliger en vrijer maakte om rond te kunnen lopen door de ruimtes. De Sint Maarten
commissie had zelf 2 pakjes snoep gekocht als aanmoediging voor de kinderen voor het
individueel zingen.
Dankzij de gemeente hebben de ouders en kinderen uit de buurt en de aanloop van
andere delen van het Bezuidenhout weer kunnen genieten van een volledig voor ons
opengesteld Café Pan, waar heel veel buurtgenoten gezellig samen konden zijn en elkaar
beter konden leren kennen. Deze kennismaking zette zich daarna verder door aan de
deuren, waarbij aangebeld kon worden voor snoep (kenbaar met een lichtje voor de
deur/het raam).
Hartelijk dank aan de gemeente namens alle participanten en ons als commissie!
Wij hopen dat de inmiddels gevestigde en breed gedragen traditie van Sint Maarten in
Bezuidenhout-Midden nog vele jaren kan voortduren.
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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,
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
26 augustus 2018
Activiteit(en)
De dag begon met prachtig weer. De opkomst van de kinderen was groot en er kwamen
ook nog kinderen uit de omliggende straten. Er waren verschillende oud Hollandse
spelletjes en springkussens. Later is er ook nog met volwassen en kinderen knots hockey
gespeeld en mega twister gedaan. De schminksters waren weer een groot succes en alle
kinderen hebben een mooie gezicht schildering gekregen en een glitter tattoo.
Rond vijf uur kwamen ook de mensen zonder kinderen gezellig naar buiten. Iedereen
bracht lekkere hapjes en drankjes mee en werd er gezellig geborreld. Daarna hebben we
met z’n allen een leuke pubquiz over Den Haag en de straat gehouden. Er waren 5 teams
van 8 of meer personen. Hierna is er nog gezellig samen gegeten en na gepraat. Rond
22:00 begon het te regenen dus een goed moment om met zijn allen op te ruimen.
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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Straatfeest De Vriesstraat
Wij organiseerden zaterdag 25 augustus een straatfeest voor onze buurt. Het was een
groot succes!
Zaterdag 25 augustus stond het pleintje De Vriesstraat/Sibergstraat/Van der
Capellestraat vol met buren die gezellig met elkaar aan het praten waren. Toen de zon
doorbrak haalde de ene buurman een paar flesjes bier, een andere liep naar de
buurtsuper voor wat olijven en chips en een buurvrouw kwam met een fles wijn en
bekertjes aan lopen. De kinderen renden er tussendoor en vermaakten zich prima op het
luchtkussen en de rodeostier. Ze haalden een ijsje, popcorn, limonade en lieten zich
schminken. In de ijskraam werden ballonnen gevouwen tot hondjes en pistolen. Een
vader stond met zijn zoontje en wat andere buurtkindjes domino te leggen. En bij de
racebaan was het een drukte van belang: er stond een rij met kindjes die allemaal een
paar rondjes wilden racen. Ondanks de buien tussendoor was het een geslaagd feestje!
Er zijn al plannen om dit jaarlijks te gaan doen.
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Straatspeeldag Jacob Mosselstraat
13 juni 2018

Op 13 juni 2018 heeft de nationale straatspeeldag in de Jacob Mosselstraat plaats
gevonden. Ook dit jaar liep het weer storm en hadden we 150 deelnemende kinderen.
Veel vrijwilligers die hielpen en mooi weer 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. Vele ouders, opa’s en oma’s
en buurtbewoners zijn gedurende de middag komen kijken.
Na afloop van de spelletjes heeft theater Kaboem circus Pavlov de kinderen drie kwartier
vermaakt. Aansluitend was er voor alle kinderen friet met kroket, gesponsord door Nico’s
snackbar. De straatspeeldag werd afgesloten met voor alle kinderen een helium ballon
die werd aangeboden door Zorg voor Party. Andere partijen die de dag mede mogelijk
hebben gemaakt waren Einstein Design, De gemeente Den Haag, Jantje Beton, Hoogvliet
Theresiastraat, Partou, Sport-o-theek Haaglanden, Intertoys Theresiastraat en AH
Theresiastraat.
Resultaat
Ook dit jaar is het weer gelukt om ons doel te realiseren. De kinderen hebben weer veel
plezier kunnen beleven aan met elkaar buiten spelen. Dit kon onbezorgd doordat de
straat afgezet was en alleen voor hen was. Daarnaast heeft het wederom geholpen bij
het versterken van de samenhang in de wijk. Vele ouders waren betrokken bij de
organisatie of deden op de dag zelf actief mee waardoor we elkaar nog beter hebben
leren kennen. Al met al heeft het er toe geleid dat kinderen en ouders terugkijken op een
zeer geslaagde en leuke straatspeeldag.
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Aantal vrijwilligers/ actieve bewoners
De straatspeeldag is voorbereid door 8 buurtbewoners. Op de dag zelf zijn daar in totaal
38 vrijwilligers bijgekomen die hebben geholpen met het versieren van de straat, het
klaarzetten van alle spullen en die spelletjes hebben begeleid of met groepjes kinderen
het parcours zijn afgelopen.
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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 56 activiteiten in
2018.
Activiteit(en)
Ook dit jaar was er een breed scala aan activiteiten. Zo is er ondermeer een bezoek
gebracht aan het Haags Historisch Museum, aan Panorama Mesdag en aan het museum
van Oudheden in Leiden. Er zijn lezingen gehouden en er is ook dit jaar weer een aantal
bustochten georganiseerd. Zo zijn er onder andere tripjes gemaakt naar de Biesbosch,
naar Alkmaar en naar Texel.
Dit is slechts een kleine selectie van de vele activiteiten die er ook dit jaar weer zijn
opgezet voor de ouderen in Haagse Hout. De Uitgaansgroep Haagse Hout hoopt ook in
2019 weer een vergelijkbaar activiteitenprogramma op te kunnen zetten.
Resultaat
Uitstekend, gemeten aan het aantal deelnemers. Per activiteit gemiddeld 31.
Aantal vrijwilligers/ actieve bewoners
6 vrijwilligers en 111 leden.
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Vrijmarkt Koningsdag

Concept/Doel
Evenement voor kinderen van Bezuidenhout.
Periode
27 april 2018
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 en ouders/begeleiders kregen vanaf 09.00 uur gestructureerd een plekje
toegewezen. Naast de verkoop waren er verschillende activiteiten voor kinderen en
bezoekers georganiseerd. Dit jaar was voor het eerst ook de Bezuidenhut geopend voor
het schenken van koffie en thee en de verkoop van koude drankjes en ijsjes. Hier werd
zeer goed gebruik van gemaakt. De activiteiten waar kinderen aan deel konden nemen,
waren onder meer schminken, een poppenkastvoorstelling, een yoga workshop, en een
springkussen. Om 15.00 uur werd er begonnen met opruimen, het veld was toen snel
leeg omdat het heel eventjes ging regenen. De vrijwilligers van de werkgroep hebben
toen samen met de vrijwilligers van het Wijkberaad het hele veld zorgvuldig
schoongemaakt.
Resultaat
Het project mag overduidelijk geslaagd genoemd worden. Het bezoekersaantal was dit
jaar tegen de 6000. Het is daarmee de drukst bezochte vrijmarkt ooit.
Aantal vrijwilligers
Organisatie: 4
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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 5000 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 het volledige jaar 2018 actief geweest.
Activiteit(en)
Er is verder gegaan met het opstellen van een 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 2018 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.
De tool is zo publieksvriendelijk mogelijk worden vormgegeven, want het is de bedoeling
dat heel Bezuidenhout er kennis van kan nemen.
In het voorjaar is de LER opgenomen in het coalitie-akkoord van de gemeente met als
bedoeling het experiment voort te zetten voor Bezuidenhout en Den Haag Zuid-West.
In het tweede kwartaal is de LER opgeleverd en openbaar gemaakt op Bezuidenhout.nl.
Diverse media zoals DenHaag Centraal, de Volkskrant en DenHaagFM hebben er
aandacht aan gegeven. Tevens heeft de VNG een positief oordeel afgegeven op de LER
en hebben ondertussen een x aantal overheids instanties interesse getoond.
Voortgang.
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De werkgroep blijft actief oa om toe te zien dat de implementatie van de LER bij de
gemeente goed gaat maar tevens ook om met behulp van de LER de plannen van het
CID voor het Bezuidenhout te beoordelen en hierin ook te participeren
Aantal vrijwilligers
Zeven Bezuidenhouters werken samen in Bezuidenhout Leeft!
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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 2018
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 Meeuwenoverlast
Concept/Doel
Naar aanleiding van het beschikbaar stellen van een wijkbudget en de uitgezette vraag
aan de bewoners waar dit aan te besteden, hebben de wijkbewoners gekozen voor een
anti meeuwen inzet.
Periode
Werkgroep Meeuwenoverlast is het volledige jaar 2018 actief geweest
Activiteit(en)
Er is eerst gestart met de uitvraag aan de bewoners waar in welke straten men overlast
ervaart en men weet dat er meeuwennesten zijn. Dit is in kaart gebracht.
Vervolgens is er gezocht naar maatregelen die meeuwenoverlast kunnen verminderen.
Gekozen is om de kleinere maatregelen die gevonden werden, zoals nepeieren fluitlint
spiegellint en vliegers, uit te zetten in bepaalde delen van de wijk. Dit om de resultaten
te testen. Helaas bleek dat geen van de kleinere maatregelen het gewenste effect had.
Uit verder onderzoek is gebleken dat het spannen van netten over daken wel effect
heeft. Zie bijvoorbeeld Leiden. De werkgroep heeft gekozen om de bewoners die zich als
eerste melden gratis een net over hun dak te laten plaatsen.
Resultaat
Uiteindelijk hebben meer dan 100 bewoners aangegeven een net over hun dak te willen
hebben. Met de plaatsing hiervan is begin 2019 begonnen.

Aantal vrijwilligers
Vijf (5) Bezuidenhouters
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Werkgroep Oost
Concept/Doel
Belangenbehartiging van alle bewoners op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en
ontspanning.
Stimuleren bewoners participatie en samenhang in Bezuidenhout Oost (van-voor-endoor de wijk).
Periode
Het hele jaar.
Activiteit(en)
Deelname aan de activiteiten rondom de vervanging van het riool zoals produceren en
verspreiden van flyer met informatie over dit werk. Klankbord voor bewoners en
gemeente.
Schouwen van de openbare ruimte op gebreken en noodzakelijke aanpassing, dit in
overleg met personeel van het Stadsdeelkantoor Haagse Hout.
Het hebben van een vertegenwoordiging in het bestuur van het Wijkberaad.
Maandelijks een vergadering over het werk van de werkgroep en de resultaten daarvan.
In 2019 zal dit werk en eventueel nog meer worden voortgezet.
Resultaat
Een goed overleg tussen de bewoners van straten waar het riool is of nog vervangen
moet worden.

Aantal vrijwilligers
De bezetting van de werkgroep Oost is zeven personen.
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Werkgroep Pleinen

Concept/Doel
De werkgroep pleinen probeert samen met bewoners, de gemeente en het
ingenieursbureau van de gemeente te komen tot een hoogwaardige en breed gedragen
herinrichting van de pleinen in Bezuidenhout-Oost.
Periode
Het hele jaar.
Activiteit(en)
Feestelijke opening van het voorbeeldplein H.Zwaardecroonstraat/ Stuyvesantstraat.
Periodiek overleg met de projectgroep en medewerkers stadsdeelkantoor over voortgang.
Voorbereidend overleg over pleinregels.

Resultaat
Inspraak van bewoners bevorderen. Monitoren en actief bevorderen dat de resultaten
van de workshops en (de) enquête(s) hun beslag krijgen in de inrichting van de pleinen
van Bezuidenhout-Oost.
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
30 juni Jeugdvoetbaltoernooi (Bezuidenhoutse Kampioenschappen)
15 september Sophiepark feest
Activiteit(en)
Jeugdvoetbaltoernooi (De Bezuidenhoutse Kampioenschappen) met 150 (2017: 180)
deelnemende kinderen. Het toernooi werd voor de 7e keer georganiseerd. Ook dit jaar
namen weer veel buitenlandse kinderen van de Haagse School Vereniging (HSV) deel.
16e Sophieparkfeest met spelactiviteiten voor de jeugd in de vorm van een Zeskamp (4 9 jaar) en X-treme games (10-13 jaar) in de middag met 100 (60 zeskamp, 40 X-treme
games) deelnemende kinderen (2017: 110). 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 in
de avond met ongeveer 90 deelnemende buurtbewoners. (2017:60)

Resultaat
Wederom een zeer geslaagde activiteit door de enorme betrokkenheid van vele
vrijwilligers, nog betere organisatie van de verschillende onderdelen. Het aantal
deelnemers aan het voetbaltoernooi was weer boven verwachting. Vooral de toenemende
aandacht vanuit de expat-gemeenschap is leuk.
Wederom een zeer geslaagde activiteit door de enorme betrokkenheid van vele
vrijwilligers, nog betere organisatie van de verschillende onderdelen. In het middagdeel
van het parkfeest zijn enkele spellen gewijzigd om op een leuke manier het teamcompetitie element te versterken, zonder dat het kinderen uitsluit. Door middel van o.a.
touw trekken is dat goed gelukt.
Ook dit jaar is daar voor de tweede keer voor in de avonduren een speciale ‘chill-tent’
ingericht. Hier kon de oudere jeugd chillen en eigen muziek afspelen. Dit wordt volgend
jaar gecontinueerd.
Aantal vrijwilligers
De voorbereiding van de activiteit wordt gedaan door ongeveer 10 buurtbewoners. Op de
dag zelf is een veelvoud van dit aantal op verschillende manieren actief. Het gaat dan om
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begeleiden van de wedstrijden, teams, spelletjes, verzorgen van de consumpties, op- en
afbouw etc. Naar schatting is op de dag zelf in totaal ongeveer 40 mensen actief.

40

IJsbaan

Concept/Doel
Kinderen in de wintermaanden buiten krijgen en laten bewegen. Tegelijkertijd een sociale
ontmoetingsplek creëren voor ouders en begeleiders.
Periode
december 2018 - januari 2019
Activiteit(en)
Schaatsbaan op het 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 1235 kinderen op de schaatsbaan actief gekregen. Een lagere
school uit de wijk heeft met ca 120 leerlingen gebruik gemaakt van de schaatsbaan.
Meerdere kinderdagverblijven hebben dit jaar tijdens de reguliere
openingstijden gebruik gemaakt van de ijsbaan.

Aantal vrijwilligers
27 vrijwilligers
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