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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019 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 organiseren van een straatfeest, het aangaan van een Right to Challenge
met de gemeente of het pleiten voor een betere leefbaarheid in de wijk.
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.

Nieuwjaarsreceptie maandag 14 januari 2019
Op14 januari 2019 werd in het Wijk-en Dienstencentrum aan de Johannes
Camphuijsstraat de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van het Wijkberaad gehouden. De
avond werd goed bezocht. Er waren zo’n 150 tot 180 mensen aanwezig. Onderling
werden de sociale contacten aangehaald onder het genot van een hapje en een drankje.
Jong en oud waren vertegenwoordigd op de receptie. De uitstekende catering werd
geheel verzorgd door de vrijwilligers van de Uitgaansgroep.

De Right To Challenge op het Spaarwaterveld
In 2019 heeft het Wijkberaad de gemeente uitgedaagd om het groenbeheer van het
Spaarwaterveld en van het Sophiepark over te nemen, alsmede de speelgoeduitleen van
het Haags Hopje op het Spaarwaterveld. Dit was in Den Haag voor het eerst dat er een
Right to Challenge werd aangenomen door de gemeente.

Speel-o-theek
In mei 2019 verhuisde de speel-o-theek Haagse Hout naar de Bezuidenhut. Er zijn extra
speelgoedbakken vervaardigd in de Bezuidenhut en een deel van het magazijn is opslag
geworden voor het uit te lenen speelgoed. Een enthousiaste groep vrijwilligers zet zich
twee maal per week in om de allerkleinsten aan het spelen te krijgen.

SoZa 10 juli 2019
Op 10 juli 2019 heeft het Wijkberaad wethouder Revis van Den Haag en wethouder
Rouwendal van Voorburg uitgenodigd voor een debat over de nieuw- en
hoogbouwplannen in Bezuidenhout en Voorburg. Daar nam de voorzitter van het
Wijkberaad iedereen mee op zijn imaginaire wandeling door de wijk, waarbij werd verteld
hoeveel er zou gaan veranderen als alle bouwplannen door zouden gaan. De bijeenkomst
werd bijgewoond door circa 200 buurtbewoners, uit zowel Bezuidenhout als Voorburg.

LER
Er is het gehele jaar 2019 ook nog hard aan de Leefbaarheideffect rapportage gewerkt.
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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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Werkgroepen Bezuidenhout uitgelicht
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 2019.
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
13 bewoners/vrijwilligers zijn actief om de Bezuidenhut in gebruik te houden.

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.
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Bewoners stimuleren daar zelf ook een actieve bijdrage aan te leveren.
Periode
Het gehele jaar 2019.
Activiteit(en)
Er zijn in 2019 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.

Bezuidenhout.nl

Concept/Doel
Bewoners door middel van informatieverstrekking betrekken bij de wijk.
Periode
Het gehele jaar 2019.
Activiteit(en)
Plaatsen van nieuwsberichten en activiteiten, alsmede statische achtergrondinformatie.
Resultaat
Doorgaans is de site up-to-date. Er waren ongeveer 100.000 bezoeken in 2019. Ze
hebben opgeteld ruim 150.000 pagina’s bekeken.
Aantal vrijwilligers
Het wijkberaad heeft in totaal 10 websites, die door minimaal 19 vrijwilligers en technici
onderhouden worden.
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Buurtfeest Mariastraat, De Carpentierstraat, Paulinastraat zaterdag 31 augustus
2019
De laatste zaterdag van de zomervakantie is voor bewoners van tenminste drie straten
in Bezuidenhout-Midden een dag om naar uit te kijken: dan brengen we een dag buiten
op straat door, om ons Buurtfeest te vieren. Dit jaar alweer voor de zesde keer. In
tegenstelling tot vorig jaar was ons nu een prachtig zonnige dag gegund. Na een laatste
overleg op woensdag – om nog wat praktische zaken te regelen, de quiz te vervolmaken,
en de Hulptroepen weer op te trommelen – waren we als Buurtfeestcommissie deze
zaterdag alweer vroeg in de weer. Met wat hulp van de Politie-Handhaving verdwenen de
laatste nog geparkeerde auto’s uit de Mariastraat, en verschenen daarvoor in de plaats
de inmiddels bekende tafels, partytenten, vlaggetjes, springkussens en spellen…snel
gevolgd door kinderen die hun kans schoon zagen om direct heerlijk op straat te spelen.
Evenals vorig jaar hadden verschillende buren zich aangemeld om te helpen opbouwen,
waardoor vele handen licht werk maakten. Uit het ene huis kwam koffie & thee, uit het
andere een spontaan gebakken tulband, en uit nog een huis (meer!) vlaggetjes…en zo
kwam de stemming er al vroeg in.
Nieuw dit jaar was de knutseltafel, die al ruim voor één uur – wanneer gebruikelijk het
startsein voor de spellen klinkt – een hele groep kinderen aantrok. Het was een goed
getimede aanvulling op de altijd populaire springkussen-survivalbaan, dat gek genoeg
voor even nadeel ondervond van de hoge temperaturen; op heet plastic is het tenslotte
niet fijn glijden (al maken natte doeken veel goed). Om één uur begonnen de kinderen
dan toch echt aan hun Spelkaart. Ook dit jaar werd al het gehuurde speelgoed zo goed
gebruikt: van doelschieten, pedalo’s, en reuzejenga, tot koekhappen en – nieuw dit jaar knotshockey. De hele middag hebben ruim 60 kinderen en hun ouders genoten van alle
spellen. En wat zagen velen er aan het einde van de middag mooi uit, dankzij onze
professionele schminkster!
Ook dit jaar werd iedereen tussendoor weer getrakteerd door vele welwillende
ondernemers uit de Theresiastraat. Zo kwam de ijscoman van om de hoek ook dit jaar
weer langs, en was er voor alle kinderen een gezond stuk fruit en een cupcake. Al die
energie hadden ze nodig voor nog een innovatie op de vijf voorafgaande jaren: de eerste
Bezuidenhout-Got-Talent talentenjacht! De terughoudendheid in aanmeldingen vooraf
werd op de dag zelf ruimschoots goed gemaakt, door kinderen (en volwassenen!) die
spontaan hun talent durfden te laten zien. Zo genoten vele kinderen, ouders en juist ook
de ouderen uit de buurt van een enorme diversiteit aan optredens: zang, dans, en
jodeltalent…en live muziek, turnshows en een diabolo-optreden. Een groot succes!
Nu oud en jong samen op straat waren, konden we naadloos over gaan in de jaarlijkse
‘Battle of the Streets’,
waar alle volwassenen (en een paar kinderen) konden laten zien dat ze oog hebben voor
de buurt. Vanwege succes vorig jaar werd de fotoquiz herhaald, met uiteraard weer
nieuwe details uit de wijk.
Daarna was het alweer tijd voor de Buurt BBQ. Naast de ruim 60 aanmeldingen waaiden
ook dit jaar spontaan weer wat buren aan. En de door ons verzorgde warme happen
werden weer aangevuld door vele zelfgemaakte salades van buurtbewoners die gehoor
hadden gegeven aan de oproep om iets mee te nemen. Ondertussen sprongen vele
kinderen nog vrolijk op de springkussens, en werd ook dit jaar weer een spontane
speurtocht uitgezet, die verschillende kinderen en hun ouders nog even door alle drie de
straten leidde.
En terwijl het voor sommigen tijd was om te gaan slapen, werden geleende spullen van
de Bezuidenhut doorgegeven aan de Van Imhoffstraat, die de dag na wij hun straatfeest
vieren. Zo eindigde ons feest met een laatste drankje en dansje op straat, in kleine kring.
Wat een prachtige dag!
Met zijn allen hebben we weer genoten van dit zesde buurtfeest, en met veel plezier
hebben we dit nu al enkele jaren met een groepje van vijf buren georganiseerd. Nu is het
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tijd om het stokje over te dragen…en met genoegen en een beetje trots kunnen we
zeggen dat een nieuwe groep enthousiaste buren de organisatie over wil nemen. Wij zien
nu al uit naar dat feest!

Buurt Preventie Team (BPT)
Concept/ doel:
Het Buurt Preventie Team (BPT) heeft begin 2019 een doorstart gekregen onder de
paraplu van het wijkberaad.
Het BPT heeft zijn uitvalsbasis nu vanuit de Bezuidenhut en werkt nu met 9
gemotiveerde vrijwilligers. Wekelijks worden er rondes gelopen met meldingen naar
gemeente en daar waar nodig in overleg met de politie.
Aantal vrijwilligers
Er zijn nu 9 vrijwilligers bij het BPT

Geheugen van Bezuidenhout
Het verder vastleggen en uitbreiden van het geheugen van Bezuidenhout, het wijkberaad
heeft een fotoarchief aangeboden gekregen met daarin 23.600 negatieven welke
professioneel ingescand zijn.
Vervolgens zijn de foto’s uitgeselecteerd en alleen de Bezuidenhout foto’s zijn verder
geduid en geplaatst in het Geheugen van Bezuidenhout.
Het restant Haagse foto’s moet nog duiding krijgen om vervolgens alle foto’s aan te
bieden bij het Haags Gemeentearchief

Project Fotoarchief Geheugen van Bezuidenhout
Het door de fotograaf aan ons voor inscannen afgegeven negatieven archief is ingescand en per saldo
zijn dat 22.471 digitale foto's geworden. Deze zijn vervolgens geselecteerd op genomen in
Bezuidenhout of elders. We hielden 11.029 foto's over die genomen zijn in Bezuidenhout gedurende
de periode 1976 tot en met 1993. Vervolgens zijn deze 11.029 foto's gekenmerkt per straat en
datum.
De fotograaf heeft, zoals gebruikelijk is, van een situatie meerdere foto's genomen.
De volgende stap was om per straat de foto's te selecteren die geplaatst konden gaan worden.
De plaatsing op de website per straat in chronologische volgorde was daarna wederom een lange
bezigheid.
Meer dan 1200 foto's zijn al geplaatst en er wachten nog ongeveer 550 foto's op plaatsing, dit zal de
komende maanden plaats vinden.
Het geheugen is nu gevuld met meer dan 7800 foto's en krantenberichten en advertenties
chronologisch per straat vanaf bouw van de straat. In het geval van Bezuidenhout inclusief de niet
meer bestaande straten die verloren zijn gegaan door of als gevolg van het bombardement van 3
maart 1945.
Een stap die in de planning staat is om, in overleg met het Haags Gemeentearchief, alle daar
aanwezige Bezuidenhoutse wijkkranten vanaf 1914 tot heden, in te scannen en deze ook te gaan
plaatsen. Pas als bekend is wat hiervan de kosten mogen zijn kunnen we bepalen hoe we dit kunnen
verwezenlijken.
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De volgende stap zal zijn dat we in samenspraak met de fotograaf gaan zien of we dit ingescande en
gekenmerkte werk ook aan gaan bieden aan het Haags Gemeentearchief.
De website https://bezuidenhout.nl/geheugen/ telt circa 14.000 bezoeken per jaar, er werken 3

vrijwilligers aan mee.

Grondwateroverlast

Concept/Doel
Overheid helpen met opstellen van het beleid, waarbij gebiedsgericht maatwerk geleverd
wordt en verantwoordelijkheden (duidelijker) vastgelegd.
Periode
Werkgroep is in november 2018 gestart.
Activiteit(en)
De werkgroep houdt zich bezig 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 gemeenten 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.

Muziek in Bezuidenhout
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
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elkaars gezelschap.

Periode
Mei tot en met september
Activiteiten
In de zomer van 2019 vond de derde editie plaats van Muziek in Bezuidenhout. Dit
programma is een
initiatief van
Wijkberaad
Bezuidenhout en
enkele wijkbewoners.
Tijdens Muziek in
Bezuidenhout
verzorgen musici uit
de wijk een serie
concerten voor
inwoners van de wijk.
Deze concerten vinden plaats op het terras bij de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld,
waar de bezoekers in een ontspannen sfeer kunnen genieten van de muziek en elkaars
gezelschap. De concerten zijn gratis toegankelijk. De musici ontvangen een
onkostenvergoeding.
Programma 2019
Miguel Sucasas & Betty Pietersz Quintet op 26 mei
Robby Alberga Trio op 9 juni
Trio Beijersbergen op 23 juni
Background Gents Duo op 7 juli
Mama Waan op 8 september
Woodstreet Big Band op 22 september
De musici zijn bijna allemaal professionals, die vaak aan het Koninklijk Conservatorium
hebben gestudeerd. Van elke groep was er minstens één lid gevestigd in Bezuidenhout.
Sommigen van de musici meldden zich zelf bij de werkgroep aan, anderen reageerden op
de oproep in de buurtapp Nextdoor, en enkelen zijn rechtstreeks door de werkgroep
gevraagd. Allen zetten zich vol enthousiasme in om er een aantrekkelijk optreden van te
maken.

De werkgroep maakte promotie voor de concerten via onder meer de website
Bezuidenhout.nl, de wijkkrant Bezuidenhout Nieuws, de buurtapp Nextdoor en de
facebookpagina en het twitteraccount van Bezuidenhout.nl. Ook zijn er in de wijk steeds
posters verspreid om de concerten aan te kondigen.
Daarnaast zijn er zeven digitale nieuwsbrieven verzonden aan wijkbewoners die zich
hiervoor hadden aangemeld. Aan het begin van het seizoen bevatte de maillijst 101
adressen, aan het einde van het seizoen 141. De nieuwsbrieven zijn gemiddeld door 55%
van de ontvangers geopend.
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Verloop van de concerten
Alle concerten trokken 45 tot 60 bezoekers. Vaak moesten er stoelen bij worden gehaald,
om iedereen een zitplaats te geven. In totaal zijn er zo’n 350 wijkbewoners geweest. Het
weer was altijd goed en
de sfeer was
geanimeerd. Er werd
aandachtig geluisterd,
geapplaudisseerd,
gedanst en
meegezongen.
Buurtbewoners raakten
met elkaar in gesprek
en deelden hun foto’s en
ervaringen op de
buurtapp Nextdoor. Ook
de organisatie verliep
vlekkeloos, in goede
samenwerking met de
beheerder van de
Bezuidenhut en de
voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout.
Resultaat
De derde serie concerten, op 6 zomermiddagen in 2019, heeft zo'n 350 bezoekers
bereikt.
Aantal vrijwilligers:
Organisatie: 4
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Parels van Bezuidenhout 2019

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
In 2019 werd alweer de elfde editie van de Parels gehouden
Activiteit(en):
De Pareldag startte om 10.00 uur. De opening was deze keer in de Bezuidenhut op het
Spaarwaterveld. De opening werd door stadsdeeldirecteur Deborah Lootsma verricht.
Uiteraard onder het genot van een kopje koffie en een Haagse Kakker, verzorgd door
familie Weijers. 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 het voormalig SoZa gebouw een
locatie voor de Parelroute. Zij gaven diverse workshops en er was gezorgd voor lekkere
hapjes. In de Bezuidenhut werden onder meer gedichten voorgedragen en er was ook
werk van diverse kunstenaars te bewonderen. Aan het eind van de middag gaf Bart
Riemsdijk een piano concert en was er een gezellig samenzijn met alle deelnemende
Parels. De catering tijdens de afsluiting werd wederom verzorgd door de familie Weijers
en hun vrijwilligers.
Resultaat
Het evenement heeft circa (...) bezoeken getrokken.
Aantal vrijwilligers
Er werd begin van het jaar een projectgroep van 8 personen ‘Parels van Bezuidenhout’
samengesteld. Deze bestaat uit een vertegenwoordiger van het Wijkberaad, enkele
deelnemende (oud) Parels, enkele vrijwilligers en een professioneel administratief
ondersteuner. Deze projectgroep kwam tien keer bij elkaar.
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Voorbereiding en opstarten R2C Spaarwaterveld

Concept/ Doel
Het overnemen van het beheer van het Haags Hopje, en het openstellen van de
Bezuidenhut 7 dagen per week, door de week na school en in de weekenden in de
middag. Het overnemen gebeurt door de gemeente uit te dagen middels een Right-toChallenge. Het Wijkberaad is de eerste organisatie in Den Haag die deze uitdaging met
de gemeente aangaat.
Periode
Het gehele jaar 2019.
Activiteiten:Alle voorbereidingen zijn in 2019 getroffen. Advertenties zijn geplaatst en
de opslag voor speelgoed en materialen van het Hopje is aangepast. Oud materiaal is
opgeruimd en nieuw speelgoed is aangeschaft.
In de pers is er aandacht geweest voor de Right to Challenge. Het schema is nu
gebaseerd op 7 dagen open per week.
Resultaat
De bezoekers van het Spaarwaterveld reageren erg positief. En bij opening bleek alweer
hoe de kinderen het Hopje gemist hebben. De drukte is behoorlijk. En het nieuw
materiaal valt erg in de smaak bij de kinderen.
Aantal vrijwilligers
13
Er is ondertussen gestart met het Hopje met vrijwilligers die voor een deel zich
aangemeld hebben op basis van de advertenties die geplaatst zijn in het wijkblad.
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Sociale Media: @bezuidenhoutdh en Facebook
Concept/Doel
Bewoners informeren over en betrekken bij de wijk.
Periode
Het gehele jaar 2019.
Activiteit(en)
Plaatsen van nieuwsberichten en activiteiten, alsmede statische achtergrondinformatie
Resultaat
Eind 2019 circa 1500 volgers op Twitter en circa 2000
vrienden op Facebook, aantal varieert per Facebookpagina.
De buurt app NextDoor heeft eind 2019 inmiddels 2000
deelnemers in de groep Bezuidenhout.
Aantal vrijwilligers
4

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.
Activiteit(en):
Op zaterdag 22 juni 2019 werd voor de 12de keer het Spaarwaterfeest door een
veertigtal straatbewoners gevierd. Uitgenodigd werden weer de bewoners van de vorig
jaar geopende MIDDIN centrum voor jonge moeders. De begeleiders ervan hebben ook
geholpen met het inrichten en, met een paar jonge moeders, voor een mooie bijdrage
aan het buffet. Tussen 17.00 uur en 21.00 uur heeft iedereen van het samengestelde
buffet genoten. Opmerkelijk was de komst van meerdere jongere buren die tot nu toe
niet deelgenomen hadden, en die een nieuwe impuls brengen aan het feest. Om
livemuziek te kunnen spelen tijdens het feest van volgend jaar is een
kleine straatband opgericht. Nieuwtjes zijn uitgewisseld, zoals ieder jaar. Stichting
Wijkberaad heeft weer ondersteund door het indienen van de subsidieaanvraag en het
beschikbaar stellen van 2 partytenten.
Periode
22 juni 2019
Resultaat
Een geslaagde 12e editie van het Spaarwaterfeest.
Aantal vrijwilligers
Enkele straatbewoners i.s.m. Wijkberaad.
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Spelotheek Bezuidenhout
Concept/ doel
Zoals je bij een bibliotheek boeken leent, zo leen je bij de spelotheek speelgoed. Spelen
is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door bij ons te lenen kunnen kinderen
speelgoed uitproberen dat aansluit bij hun ontwikkeling.

Activiteit(en)/ Resultaat:
Met deze opzet, het enthousiasme, de uitstraling en locatie van de Bezuidenhut gelegen
aan het Spaarwaterveld wordt het al snel elke week drukker in de spelotheek. Tussen
mei 2019 en november 2019 hebben we 42 nieuwe aanmeldingen en vanaf september 5
vrijwilligers. Per week lenen we 35-40 stuks speelgoed uit. Twee ochtenden per week zijn
we open en ontvangen tussen de 25 en 50 bezoekers.
Aantal vrijwilligers
Begonnen met 4 vrijwilligers, inmiddels is de groep gegroeid tot 8 personen.
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St Maarten Bezuidenhout-Midden
Periode
11 november 2019
Activiteit(en)
De Sint-Maarten viering viel dit jaar op een maandag
en er was regen voorspeld, het zou afwachten worden
wat dit jaar de echte opkomst zou zijn. Veel ouders
hadden een volle werkdag en moesten eerst nog hun
kinderen van de opvang halen. Maar natuurlijk begon
de voorpret met het maken van de lampions voor zo’n
18 kinderen van 15:00h tot 17:00h, gesponsord en
verzorgd door de liefdevolle leiding en medewerkers
van Café Pan. Bij Café Pan waren al de voorbereidingen getroffen voor een 120-tal
kinderen met ouders. Ook veel buurtbewoners hadden in het weekend al snoep en fruit
ingeslagen en waren op tijd teruggekomen van werk om de aankomende stoet zingende
kinderen van een gift te voorzien.
Café Pan had de avond vrijgespeeld voor de Sint-Maarten viering. De nieuwe uitbouw en
een extra partytent van formaat zouden iedereen tegen de voorspelde regen
beschermen. En dat bleek nodig gezien de regenbuien die precies rond de binnen
geplande evenementen vielen. Door de aanwezige verwarming en de gezellige
aankleding was het een warme plek om binnen vallen.

De opkomst was bij Pan gezellig, maar
duidelijk lager dan vorig jaar. De kinderen en
ouders stroomden ook vertraagd binnen,
maar de hoopvolle kinderen en hun ouders
waren al gezellig met elkaar in gesprek
geraakt. Het was leuk om weer nieuwe
gezichten te zien en kinderen die voor de
eerst keer meededen. De schatting is dat
rond de 60 kinderen meedeed met het
zingen en eten van de door Café Pan
gesponsorde stamppot met sap of water naar
keuze. Uiteraard bleek een door het SintMaarten commissie ingekochte snoepje weer
een goede aanmoediging voor de kinderen voor het individueel zingen in Café Pan. Dat
was soms best een overwinning, want het is natuurlijk heel erg spannend in een
microfoon voor iedereen duidelijk hoorbaar een liedje te brengen. Deze momenten gaf
ook ruimte de kinderen te vragen waar Sint-Maarten over ging en het verhaal nader toe
te lichten.
Rond 18:00h stroomden er weer meer kinderen naar Café Pan, waar het startschot
gegeven zou worden voor de tocht langs de huizen met een lichtje. De timing was
perfect, want de regen was iets na 18:00h gestopt en zou tot 21:00h haar gezicht niet
meer laten zien. Later waren er in de wijk nog meer kinderen langs de deuren aan het
gaan. Sommige participerende buurtbewoners gaven aan over de 130 individuele
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snoepjes te hebben uitgedeeld. Ook dit jaar waren er weer nieuwe participerende
buurtbewoners, die net verhuisd waren naar ons mooie Bezuiden Hout-Midden. Onze
dank gaat ook weer uit naar al de buurtbewoners die een lampion of wel meerdere
lichtjes hadden branden en snoep uitdeelde na het aanhoren van de steeds korter
wordende Sint-Maarten liedjes. 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
Bezuiden Hout-Midden nog vele jaren kan voortduren.

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
1 september 2019
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 (klein wijk springkussen +
stormbaan). Later is er ook nog met volwassen en
kinderen knots hockey gespeeld en met de pedalos
een wedstrijd gedaan. De schminksters waren weer
een groot succes en alle kinderen hebben een mooie
gezicht schildering gekregen en een gelitter tatoo.
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 6 teams van 8 of meer personen. Hierna is
er nog gezellig samen gegeten en na gepraat. Rond
21:00 begon het te regenen dus een goed moment
om met zijn allen op te ruimen.
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Straatfeest De Vriesstraat
Concept/ doel
Het bevorderen van de sociale cohesie in de straat door het versterken van bestaande en
het aangaan van nieuwe banden.
Periode
14 september 2019
Activiteit(en)
Het straatfeest was een groot succes. Het weer was dit jaar fantastisch De kinderen
hebben zich goed vermaakt. Er was een springkussen, een racebaan, een schietmuur,
een ijskar en bungee-jump. Vooral de raceauto's vonden de kinderen geweldig.
Voor de ouders en volwassenen hadden we statafels neergezet en een aantal van ons
hadden wat te drinken en wat snacks meegenomen. Zo ontstond er een hele gezellige
borrel. En we zijn met een klein clubje zelfs nog gaan barbecueën daarna.
Straatspeeldag Jacob Mosselstraat
Concept/ doel
Deze jaarlijkse feestelijke dag speelt in op de landelijke straatspeeldag.
Periode
12 juni 2019
Activiteit(en)
Op woensdag 12 juni 2019 heeft de nationale straatspeeldag in de Jacob Mosselstraat
plaats gevonden. Ook dit jaar zou het weer storm lopen met 142 aanmeldingen van 150
deelnemende kinderen. Helaas gooide het weer dit jaar roet in het eten.
’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 alleen waren de
voorspellingen zo slecht dat we toen
besloten een alternatief programma te
gaan doen.
Tussen half twee en twee konden de
deelnemertjes zich aanmelden. Normaal
gesproken komen er dan zo´n 150
kinderen om vanaf 14 uur te gaan
spelen. De aanhoudende regen zorgde
er voor dat de opkomst tegen 14 uur
maar 38 stoere kinderen betrof die de
regen wilden trotseren. Omdat het ook
nog eens hard waaide, hebben we
besloten het buitengedeelte in te korten
tot een uur. De kinderen vonden het
fantastisch ondanks de regen. Vanaf 15 uur was iedereen welkom in de gymzaal van de
Liduina basisschool. Gelukkig was de Liduina school zo flexibel om last minute de
gymzaal ter beschikking te stellen. Daar kwamen nog 80 kinderen op af. In de gymzaal
heeft Peter de goochelclown de kinderen vervolgens een uur vermaakt waarna we
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afsloten met drinken voor de kinderen en wat lekkers, gesponsord door Nico’s snackbar.
Andere partijen die de dag mede mogelijk hebben gemaakt waren Einstein Design, De
gemeente Den Haag, Jantje Beton, Zorg voor Party, Top 1 Toys Theresiastraat en AH
Theresiastraat.
Aanpak project
De straatspeeldag is voorbereid door 8 buurtbewoners. Op de dag zelf was het de
bedoeling dat daar in totaal 40 vrijwilligers bijkwamen die zouden helpen met het
versieren van de straat, het klaarzetten van alle spullen en die spelletjes hebben begeleid
of met groepjes kinderen het parcours zijn afgelopen. Door de regen waren er nu maar 8
extra vrijwilligers gekomen.
Via posters, die we hebben opgehangen in de buurt en op de Liduinaschool, via flyers die
we huis aan huis in de bus hebben gedaan en via een melding in het Liduinajournaal is
de straatspeeldag onder de aandacht gebracht. Zoals gezegd hadden we 150
aanmeldingen.

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 49 activiteiten in
2019.
Activiteit(en)
In 2019 heeft de Uitgaansgroep Haagse Hout 49 activiteiten georganiseerd voor de
ouderen in de wijk. Het gemiddeld aantal deelnemers was dit jaar 36 personen per
activiteit. De gemiddelde tijdsduur per activiteit kwam ook dit jaar op gemiddeld 4 uur.
De Uitgaansgroep telt momenteel 110 leden en blijft dus stabiel ten opzichte van vorige
jaren. Middels mond tot mond reclame onder de leden komen er toch steeds nieuwe
leden bij. De werkgroep bestaat nog steeds uit 6 vrijwilligers, wat nog steeds goed
werkbaar is.
Het totaal aantal contacturen van de vrijwilligers ligt op 237 uur en het totaal aantal uren
voorbereiding en organisatie kwam in 2019 op 490 uur, een stijging van 90 uur ten
opzichte van 2018.
Ook dit jaar was er een breed scala aan activiteiten. Zo is er ondermeer een bezoek
gebracht aan het museum van Volkenkunde, het museum van Oudheden en aan Ampies
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Berg (prachtig aangelegde tuinen). Er zijn meerdere lezingen gehouden in het Wijk-en
Dienstencentrum en er zijn ook dit jaar weer een aantal bustochten georganiseerd. Zo
zijn er onder andere tripjes gemaakt naar Leerdam en naar de Weerribben met
aansluitend een vaartocht.
Al deze activiteiten zijn zeer belangrijk voor ouderen die anders in een sociaal isolement
terecht zouden komen. Door de activiteiten die veelal in het Wijk-en Dienstencentrum
plaatsvinden, maar ook daarbuiten, blijven de ouderen betrokken bij hetgeen er in de
omgeving en in Nederland speelt en blijven zij derhalve midden in het leven staan. Zeker
de bustochten zijn voor veel eenzame ouderen een gebeurtenis waar zij de rest van hun
leven met plezier op terug kijken en waar zij zich vaak al maanden lang op verheugen.
Het vergroot hun actieradius en hun levensvreugde.
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
2020 weer een vergelijkbaar activiteitenprogramma op te kunnen zetten.
Resultaat
Uitstekend, gemeten aan het aantal deelnemers. Per activiteit namen gemiddeld 36
personen deel.
Aantal vrijwilligers
6 vrijwilligers en 110 leden
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Vrijmarkt Koningsdag

Concept/Doel
De vrijmarkt wordt ieder jaar gehouden op Koningsdag, op 27 april en wordt ieder jaar
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.

Periode
27 april 2019
Activiteit(en)
Kinderen en ouders/begeleiders kregen vanaf 09.00 uur gestructureerd een plekje
toegewezen. In het begin was het iets minder druk dan in de vorige jaren, omdat het in
de ochtend helaas nog vrij slecht weer was. Later werd het gelukkig beter weer en
kwamen er nog meer kinderen en ouders het veld op om hun kleedje neer te leggen.
Naast de verkoop waren er verschillende activiteiten voor kinderen en bezoekers
georganiseerd. Dit jaar was wederom 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, karaoke en een springkussen. Tevens was er een fanfare-band die het
aanwezige publiek zeer goed heeft vermaakt. Omstreeks 14.00 uur werd er begonnen
met opruimen, het veld was toen snel leeg omdat het toch weer ging regenen. De
vrijwilligers van de werkgroep hebben toen samen met de vrijwilligers van het
Wijkberaad het hele veld zorgvuldig schoongemaakt.
Resultaat
Ondanks het tegenvallende weer is het wederom een zeer gezellige en succesvolle
vrijmarkt geweest.
Aantal vrijwilligers
4 vrijwilligers, op de dag zelf zijn er altijd extra “handjes” aanwezig voor de opbouw,
afbouw, opruimen etc.
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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
Het gehele jaar 2019
Activiteit(en)
Gedurende de loop van 2018 is de informatie verzameld op basis waarvan
leefbaarheidcriteria zijn geselecteerd en tevens is een raamwerk benoemd hoe deze
informatie inzichtelijke te maken. Nadien is een partner gezocht die dit in een 3d model
inzichtelijk kon maken.
Gedurende het hele jaar 2019 is er nog gewerkt aan de LER. Inhoudelijk maar vooral ook
in de communicatie. De LER was onderdeel van de politieke campagne voor de wijk, de
pers heeft uitgebreid aandacht geschonken, en de LER werd onderdeel van het coalitie
akkoord.
Resultaat
Hoewel nog volop in ontwikkeling is de Leefbaarheiseffectrapportage reeds een nuttig
meet instrument gebleken, dat door de gemeente Den Haag veel bewonersorganisaties ,
en ook door andere gemeentes in Nederland met zeer veel belangstelling gevolgd wordt.
Aantal vrijwilligers
Er zijn 8 vrijwilligers in de werkgroep, Architecten, stedenbouwkundigen en sociologen.

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 2019.
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 2019 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. In 2019 zijn de netten geplaatst op de daken.
Aantal vrijwilligers
5 Bezuidenhouters

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 gehele jaar 2019.
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.
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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.

Werkgroep Pleinen
Concept/Doel
De werkgroep pleinen probeert samen met bewoners, de gemeente en het
ingenieursbureau van de gemeente te komen tot een hoogwaardige en breed gedragen
herinrichting van de pleinen in Bezuidenhout-Oost.
Periode
Het gehele jaar 2019.

Activiteit(en)
De werkgroep heeft zich in 2019 bezig gehouden met het opstellen van een enquête.
Omwonenden van een van de pleinen in Bezuidenhout-Oost konden regels bedenken die
ze op hun plein op een bordje terug willen zien.
Aantal vrijwilligers/actieve bewoners
Rechtstreeks betrokken bij de werkgroep: 5 bewoners
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Sophieparkfeest en de Bezuidenhoutse Voetbalkampioenschappen
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
13 juli Jeugdvoetbaltoernooi (Bezuidenhoutse Kampioenschappen)
21 september Sophiepark feest
Activiteit(en):
(De Bezuidenhoutse Kampioenschappen) met 150 deelnemende kinderen. (2018: 150)
Het toernooi werd voor de 8e keer georganiseerd. Dit jaar namen iets minder
buitenlandse kinderen van de Haagse School Vereniging (HSV) deel, wellicht door minder
ouderparticipatie van de huidige ouders in vergelijking met voorgaande jaren
17e 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 80 (40 zeskamp, 40 X-treme
games) deelnemende kinderen (2018: 100). In verband met de verandering in de wijk,
zien we sinds een paar jaar 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 75 deelnemende buurtbewoners. (2018: 90, 2017:60)
Aantal vrijwilligers
Bezuidenhoutse voetbalkampioenschappen
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
begeleiden van de wedstrijden, teams, spelletjes, verzorgen van de consumpties, op- en
afbouw etc. Naar schatting is op de dag zelf in totaal ongeveer 35 mensen actief.
Sophieparkfeest
De voorbereiding van de activiteit wordt gedaan door ongeveer 6 buurtbewoners. Op de
dag zelf is een veelvoud van dit aantal op verschillende manieren actief. Het gaat dan om
begeleiden van de wedstrijden, teams, spelletjes, verzorgen van de consumpties, op- en
afbouw etc. Naar schatting is op de dag zelf in totaal ongeveer 20 mensen actief.

26
Jaarverslag Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

