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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Wijkberaad Bezuidenhout, voor de laatste keer
met een voorwoord van mijn hand. Ik heb mij 11 jaar ingezet om ons Bezuidenhout op
de kaart te zetten, leefbaar te houden en nog beter leefbaar te maken, vóór, door en mèt
bewoners. Maar het belangrijkste voor mij is toch de kennismaking met heel veel
wijkbewoners, de prettige omgang met jullie en ook het leren van jullie. Het was is en
blijft gewoon een voorrecht om in ons Bezuidenhout te mogen verkeren. Dank jullie wel.
En aan het jaarverslag kunnen jullie zien dat we er samen best goed in slagen om de
wijk te verbeteren, maar dat het hard werken is en blijft. Ik wens jullie veel succes bij
het koers houden, zodat Bezuidenhout een wijk blijft waar het prettig is om te wonen.
Het verslag bevat een bloemlezing van al het werk in de wijk dat door het bestuur en de
vele vrijwilligers onder de vlag van het Wijkberaad is verzet. Het aantal betrokken
bewoners in de wijk is onverminderd hoog, al moesten de activiteiten het afgelopen jaar
noodgedwongen op een lager pitje. Ik hoop met u dat 2021 een jaar gaat zijn waarin
weer we veel samen, en als het even kan live, kunnen ondernemen.
Dank ook dit jaar aan Anne-Marieke Beerthuyzen voor haar onmisbare secretariële
ondersteuning.
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, projectontwikkelaars 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 u kunt lezen in het tweede
deel van dit verslag.
We lichten een paar onderwerpen uit waar we het afgelopen jaar tijd en energie in
hebben gestoken.

Parkeren
Zoals bekend is de parkeerdruk in Bezuidenhout, en met name in Oost, te hoog. Toch
verscheen eind vorig jaar een brief van de wethouder waarin de parkeerdruk gedaald zou
zijn van 97% naar 90%. Nader onderzoek van het Wijkberaad leert dat de afdeling
Parkeren uitgaat van oude plattegronden, van vóór de herinrichting. Zij komen daardoor
op een hoger aantal parkeerplaatsen dan er nu feitelijk, na de herinrichting zijn. Op
verzoek van het Wijkberaad gaat de afdeling de plattegronden actualiseren.
Overigens blijft het Wijkberaad onvermoeid aandacht vragen voor het oplossen van
parkeerproblemen in Bezuidenhout.
Participatie
Helaas moeten we constateren dat ook in 2020 participatie nog geen ingesleten
gewoonte is voor de gemeente. Zo zijn wijkbewoners en ouders niet of nauwelijks
betrokken bij de nieuwbouwplannen voor de basisscholen. En lijkt de gemeente
genoegen te nemen met het door een projectontwikkelaar organiseren van een (online)
informatiebijeenkomst met mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het Wijkberaad blijft
zich op verschillende manier inzetten voor naleving van de (eigen) procedures door
gemeente, om (effectieve) inspraak waar mogelijk te borgen.
Primeur: Right to Challenge
Na meer dan een jaar aan voorbereidende werkzaamheden is in januari dan eindelijk het
contract ondertekend. Met “Right to Challenge” biedt de gemeente bewoners e.a. de
kans om taken van de gemeente over te nemen wanneer zij denken dit slimmer, beter
en goedkoper of anders te kunnen doen.
Het Wijkberaad heeft de stap gezet om gebruik te maken van de Right to Challenge voor
het groenonderhoud op het Spaarwaterveld, in het Sophiepark en het beheer van het
Haags Hopje op het Spaarwaterveld. Door afstemming en samenwerking met de sporten speelgoed uitleen en de activiteiten vanuit de, ook door het Wijkberaad beheerde,
Bezuidenhut wordt ingezet op een beter gebruik van alle functies die op het
Spaarwaterveld te vinden zijn. En op alle dagen in week!
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Riool/ herinrichting
Na een zeer lange aanlooptijd zijn we ondertussen aangeland bij de laatste fase van de
herinrichting van Bezuidenhout Oost. Dit project, inclusief het onderdeel pleinen, is een
mooi, geslaagd voorbeeld van participatie tussen gemeente en de wijk(bewoners).
Desalniettemin blijft het zaak om de voortgang goed te monitoren, waar nodig mee te
denken in alternatieven en bovenal blijven waarborgen dat bewoners ook (vooraf)
gehoord worden als de plannen om wat voor reden dan ook gewijzigd moeten worden.
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, 2a en de herinrichting
Juliana van Stolberglaan (laan van NOI richting Schenkkade) heeft het Wijkberaad ook
een gezamenlijk fotodepot bij de notaris geregeld voor het Fase 2b.
Het Wijkberaad zal de actie herhalen voor fase 3.
Scholen
Het afgelopen jaar heeft het Wijkberaad via diverse gremia aandacht gevraagd voor de
nieuwbouwplannen van de huidige basisscholen in de wijk. Wat opvalt is dat er te weinig
ingezet wordt op speelvoorzieningen voor kinderen, dat in het geheel geen rekening
wordt gehouden met de toenemende leerlingaantallen door de geplande, omvangrijke
nieuwbouw èn dat de gemeente onvoldoende budget beschikbaar heeft voor de
aangekondigde plannen.
Verkamering
Na signalen uit de buurt over alsmaar toenemende overlast door (il)legale kamerverhuur
heeft het Wijkberaad een brandbrief gestuurd naar de gemeente. Een aantal andere
wijkraden heeft de brief overgenomen. De gemeente heeft daarop een verbod voor
verkamering afgekondigd in afwachting van nieuw beleid.
Bezuidenhout kent veel portiekwoningen met kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE),
ook portiekwoningen worden steeds vaker ‘verkamerd’. Daarop is ingezet op informeren
van de bewoners en VvE’s over hoe hier (preventief) tegen op te treden.
Wijkbudget
De gemeente heeft wederom budget beschikbaar gesteld voor door bewoners van
Bezuidenhout voorgestelde projecten. Een deel van dat budget is door de gemeente
gebruikt voor het aanschaffen en inrichten van een digitale tool ter ondersteuning van de
uitvraag en het selectieproces. Het Wijkberaad heeft op twee momenten inspraak: bij
het selecteren van de onderwerpen waarop initiatieven ingediend kunnen worden en bij
de selectie van initiatieven die in de bewonersenquête terugkomen. Van de ingediende
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plannen (55!) zijn er uiteindelijk na een selectieproces vijf gekozen door de
wijkbewoners, waarvan drie van het Wijkberaad: e-Hagenaar, LER en ontwerpwedstrijd
fietsenstalling.
Leefbaarheidseffectrapportage
De gemeente heeft een eigen versie van de LER gemaakt. Inhoud en inzet wijkt op een
aantal belangrijke punten af van de Bezuidenhoutse LER. Het Wijkberaad heeft daarom
besloten om de eigen versie te blijven onderhouden, zo wordt voor de actualiteit een
koppeling gemaakt met ‘Den Haag in cijfers’.
Bestemmingsplan dakopbouwen
De hoogste bestuursrechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Een teleurstellend
resultaat, vanwege het negatieve effect op de parkeerdruk en ook omdat door de extra
parkeerdruk de komst van ondergrondse afvalcontainers verder uit zicht raakt.
Gebruikersgroep Haagse Bos-Malieveld
Het Wijkberaad Bezuidenhout is vertegenwoordigd in de gebruikersgroep Haagse BosMalieveld. De gebruikersgroep komt 3 tot 4 maal per jaar bijeen. In de gebruikersgroep
zitten ook de vertegenwoordigers van de wijken: Benoordenhout, Marlot en Centrum en
enkele bewoners van Bezuidenhout o.a. van het Zandvliet.
Afgelopen jaar is onder meer gesproken over het onderhoud, kappen en herplanten van
meer groenblijvende beplanting. Als ook over herinrichting van de ruiterpaden, de hele
herinrichting omtrent de Koekamp en de verbinding van Den Haag Centraal met het bos.
Nieuwjaarsreceptie
Op 13 januari werd in het Wijk-en Dienstencentrum aan de Johannes Camphuijsstraat de
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van het Wijkberaad gehouden. De avond werd goed
bezocht, met ruim 100 aanwezigen. Onder het genot van een hapje en een drankje
werden de sociale contacten aangehaald en zowel jong als oud waren vertegenwoordigd.
De uitstekende catering werd ook dit jaar weer geheel verzorgd door de vrijwilligers van
de Uitgaansgroep.
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Herdenking 3 maart ‘45
Een bijzondere herdenking, omdat het 75 jaar geleden was dat Bezuidenhout werd
gebombardeerd. Samen met een overlevende van het bombardement heeft het bestuur
een krans gelegd bij het monument aan de Juliana van Stolberglaan.

.

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 Deborah Lootsma.
Ook met stadsdeelwethouder Saskia Bruines en andere wethouders als Boudewijn Revis,
zijn opvolger Anne Mulder 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.
Daarnaast is er ook geregeld contact met politieke partijen. Soms wordt een delegatie
rondgeleid door de wijk, waarbij uitgebreid stilgestaan wordt bij positieve en negatieve
ontwikkelingen in de wijk.
De contacten met andere wijkraden in het CID zijn het afgelopen jaar aangehaald. Door
gezamenlijk op te trekken staan we sterker.
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Bestuur
In 2020 bestond het bestuur van het Wijkberaad uit de volgende personen:
Jacob Snijders
voorzitter
Aad Tulling
penningmeester
Ella Schepel
secretaris
Annemiek Tromp
Robert Boer
Erik Bolks
Jan-Willem Gerth
Nico Wijburg
Het Wijkberaad richt zich in praktijk op Bezuidenhout Midden- en Oost, omdat
Bezuidenhout-West geheel zelfstandig en onafhankelijk opereert. In 2020 heeft het
bestuur elf keer vergaderd, in het Wijk- en Dienstencentrum en ook online.
Door de coronacrisis en de maatregelen is afgezien van festiviteiten rondom het 45-jarig
bestaan van het Wijkberaad. Ook vond de bewonersvergadering pas op 26 oktober
plaats. De bewonersvergadering heeft drie nieuwe bestuursleden gekozen en één
bestuurslid herkozen.
Het afgelopen jaar is veel tijd besteed aan de wervingscampagne voor nieuwe
bestuursleden. Daarnaast is met het oog op de toekomst ingezet op het inrichten van
een nieuwe stijl van besturen.
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

Bewonersparticipatie
De wijk Bezuidenhout( Midden en Oost) kent vele werkgroepen en 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.
Buiten deze werkgroepen zijn vele tientallen vrijwilligers op een wat meer incidentele basis
actief in de wijk.
Toch komt het voor dat een activiteit geen doorgang kan vinden door gebrek aan
vrijwilligers, zo kon ‘Parels in Bezuidenhout’ door het ontbreken van een coördinator geen
doorgang vinden. (Inmiddels staat er weer een compleet team in de startblokken voor 2021)
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Ook vrijwilliger worden?
Wilt u, geïnspireerd wellicht door dit jaarverslag, ook vrijwilliger worden? Aarzel niet en
neem contact met ons op: wijkberaad@bezuidenhout.nl of bel 070 - 347 72 97.

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

Concept/Doel
Het paviljoen is een sociale ontmoetingsplek en tevens expositieruimte. Het paviljoen is
af te huren door wijkbewoners voor verjaardagfeestjes, literatuuravonden etc. Dankzij
het paviljoen zijn er nu ook sanitaire voorzieningen op het Spaarwaterveld.
Periode
Het gehele jaar 2020.

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
Binnen de grenzen van de wisselende coronamaatregelen is ook dit jaar optimaal gebruik
gemaakt van het paviljoen, het voorziet duidelijk in een behoefte van wijkbewoners.
Aantal vrijwilligers
13 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 2020.

Activiteit(en)
Er zijn in 2020 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 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. Meer dan 100.000 bezoeken per jaar.

Aantal vrijwilligers
Het Wijkberaad heeft in totaal 10 websites, die door 19 vrijwilligers en technici
onderhouden worden.
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Buurt Preventie Team (BPT)
Concept/Doel
Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in Bezuidenhout door op de routes door
de wijk extra aandacht te hebben voor veiligheid voor bewoners en bezoekers, voor
onderhoud aan stoep, wegdek en straatverlichting en de hygiëne in de openbare ruimtes.
Periode
Het hele jaar
Activiteit(en)
Wekelijks worden er rondes gelopen met meldingen naar gemeente en daar waar nodig
in overleg met de politie.
Resultaat
Actief buurt preventie team in Bezuidenhout
Het BPT heeft zijn uitvalsbasis nu vanuit de Bezuidenhut.
Aantal vrijwilligers
Er zijn nu 9 gemotiveerde vrijwilligers bij het BPT.
Wilt u ook deelnemen? Neem contact met onze op via BPT@Bezuidenhout.nl
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Geheugen van Bezuidenhout

Foto: Juliana van Stolberglaan ca 1975. Herkomst: Haagse Beeldbank.

Concept/Doel
Het vastleggen van de rijke en bewogen historie van de wijk Bezuidenhout. Wat vandaag
is, is morgen alweer geschiedenis. Het platform biedt ruimte voor foto’s èn verhalen.
Periode
Het hele jaar
Activiteit(en)
Het plan 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 is in het laatste kwartaal van het jaar uitgevoerd.
Ongeveer 8648 bladzijden goed voor 13GB zijn gedigitaliseerd. Een eerste vluchtige
scan heeft al honderden extra details opgeleverd en zijn geplaats in het geheugen. De
volgende stap zal een detailscan zijn. Tevens zal gekeken worden hoe en waar alle
kranten, inclusief de recente kranten van deze eeuw, geplaatst gaan worden.
Ook is er vrij veel tijd gestoken in het vinden van filmmateriaal van Bezuidenhout. Het
resultaat is dat het Geheugen nu meer dan 200 filmpjes en fragmenten bevat.
Resultaat
Het geheugen is nu gevuld met meer dan 15.000 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.
De website https://bezuidenhout.nl/geheugen/ telt circa 14.000 bezoeken per jaar. Heeft
u oude foto’s, verhalen, anekdotes die u wilt delen? Stuur ze naar
geheugen@bezuidenhout.nl.
Aantal vrijwilligers
Er werken 3 vrijwilligers aan mee.
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Grondwateroverlast

Concept/Doel
Overheid helpen met opstellen van het beleid, waarbij gebiedsgericht maatwerk geleverd
wordt en verantwoordelijkheden (duidelijker) vastgelegd en het monitoren van de
grondwaterstanden.
Periode
Het hele jaar
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
Vijf (5) Bezuidenhouters
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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)
Ruim voor het Corona virus zijn intrede deed in Nederland, hadden de vrijwilligers van de
werkgroep Muziek in Bezuidenhout al een mooi en gevarieerd programma samengesteld.
In 2020 zouden er 5 concerten op stapel staan, op het Spaarwaterveld. In mei, juni en
september. Uiteindelijk hebben 3 concerten alsnog, in aangepaste vorm en met
aangepaste data doorgang kunnen vinden.
Bij alle 3 de concerten bevond het aanwezige publiek zich op het grasveld, zittend op
stoeltjes die uiteraard 1,5 meter minstens bij elkaar vandaan stonden. Het terras van de
Bezuidenhut fungeerde als podium. (In vorige jaren zat het publiek ook op het terras.)
Op 12 juli trapte John Ruocco af op het zonnige Spaarwaterveld, met zijn jazz combo.
Het concert werd goed bezocht, uiteraard met in acht neming van de geldende
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Na een lange periode van lockdown was
iedereen wel toe aan een verzetje en de muziek van John Ruocco werd dan ook
enthousiast ontvangen.
Vervolgens kon op zondag 6 september het Straatorkest Eigen Hulp de boel een beetje
komen opvrolijken.

16

Met dezelfde setting, het publiek op stoeltjes en op afstand op het gras, werd dit
wederom een leuke en gezellige middag. Waar de zaterdag nog door regen werd
overheerst, was het deze zondag een prachtige dag.
Tenslotte, op 20 september was het de beurt aan de Leaseband, met een pop repertoire.
Ook deze band viel bij het aanwezige publiek zeer goed in de smaak, er werd door een
enkeling flink gedanst, uiteraard op gepaste afstand.
Resultaat
In totaal heeft dit muziekjaar circa 320 bezoekers getrokken. Ondanks het aangepaste
programma is het toch een geslaagd jaar geweest, waarin de werkgroep enkele vrolijke
momenten heeft kunnen creëren voor de wijkbewoners.
Aantal vrijwilligers
Organisatie: 4
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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
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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:
De speel-o-theek is niet veel open geweest dit jaar. Desondanks is het project nog
steeds geslaagd te noemen. De speel-o-theek is van ongekende waarde voor de wijk.
Uiteraard zijn de openingsuren ernstig beperkt in 2020, door het Corona virus. Er zijn
gemiddeld per maand 64 bezoekers geweest, 96 inclusief kinderen.

Aantal vrijwilligers
De speel-o-theek werkt inmiddels met een team van 9 vrijwilligers. Waarvan een zich
bezig houdt met de IT werkzaamheden en een met het repareren van het speelgoed. De
nieuwste vrijwilliger heeft de administratie op zich genomen. De overige 6 vrijwilligers
staan met veel plezier in de speel-o-theek.
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Springkussen festival
2 september 2020

Activiteit(en)
Dat Corona ook tot mooie initiatieven kan leiden, blijkt wel uit het project Springkussen
Festival. Toen in het voorjaar bleek dat de jaarlijkse vrijmarkt tijdens Koningsdag niet
door kon gaan, hadden we ergens nog de hoop dat we de vrijmarkt konden uitstellen
naar een later moment. Toen dat niet meer tot de mogelijkheden behoorde, onze
vrijmarkt is immens populair en kan wel tot 5000 bezoekers op een dag trekken,
aantallen die in 2020 inmiddels ondenkbaar zijn geworden, kwamen we op het idee van
het Springkussen festival, om de kinderen in Bezuidenhout toch een feestelijke dag te
bezorgen.
In overleg met het stadsdeelkantoor konden we de niet gebruikte subsidie van de
vrijmarkt besteden aan dit project. Het restant is inmiddels teruggestort aan de
gemeente.
Op woensdagmiddag 2 september hebben we het gehele Spaarwaterveld vol laten zetten
met allerlei springkussens, met als hoogtepunt een stormbaan van circa 47 meter en een
waterglijbaan van 18 meter.
Om de dag helemaal een feestelijk tintje te geven kregen de kinderen een suikerspin en
popcorn.
De dag is zeer goed bezocht en alle kinderen in de wijk waren zeer verheugd door deze
verrassing in de eerste schoolweek.
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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
Bijna het hele jaar, als gevolg van de coronamaatregelen hebben de activiteiten vanaf
half maart tot en met juni stilgelegen.
Activiteiten
Ook dit jaar was er een breed scala aan activiteiten. Zo is er ondermeer een bezoek
gebracht aan het museum Bredius en het museum van Oudheden en zijn er meerdere
lezingen en filmmiddagen gehouden in het Wijk-en Dienstencentrum. Ook dit jaar zijn er
weer een aantal bustochten georganiseerd. Zo zijn er onder andere tripjes gemaakt naar
de Posbank en is er een rondrit gemaakt door de regio.
Al deze activiteiten zijn zeer belangrijk voor ouderen die anders in een sociaal isolement
terecht zouden komen. Een risico dat door de heersende corona epidemie alleen maar
groter wordt. 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
2021 weer een vergelijkbaar activiteitenprogramma op te kunnen zetten.
Resultaat
Uitstekend, gemeten aan het aantal deelnemers. Per activiteit namen gemiddeld 32
personen deel.
Aantal vrijwilligers
6 vrijwilligers en circa 100 leden.
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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 5000 - 8500 extra woningen) op de leefbaarheid van de
wijk.
Het doel is om het wijkberaad en in het verlengde daarvan ook andere Haagse wijken
van input te voorzien voor reacties op grote nieuwbouwplannen zoals het Central
Innovation District (CID).
Periode
Bezuidenhout Leeft! is het volledige jaar 2019 actief geweest.
Activiteit(en)
Na het realiseren van een Leefbaarheidseffectrapportage (LER), waarin aan de hand van
een aantal criteria de effecten van de geplande veranderingen op de leefbaarheid zullen
worden beschreven, verbeteren wij deze. In 2020 hebben wij ons verdiept in de LER Den
Haag, de LER CID en deze vergeleken met de LER Bezuidenhout. De eigen LER biedt het
meest heldere inzicht omdat het aangeeft of een gebied wel of niet voldoet aan de
gestelde normering. De LER DH en LER CID monitoren enkel hoeveelheden zonder
hieraan een oordeel te hangen. Daarnaast heeft de werkgroep zich verdiept in de
structuurvisie voor het Central Innovation District dat een grote impact op onze wijk zal
hebben. Voor 2021 verdiepen wij ons in de normen die de gemeente hanteert voor de
nieuwbouwprojecten en dan met name de normering die met leefbaarheid te maken
hebben: ofwel alle voorzieningen waarin de gemeente moet voorzien of die zij kan
stimuleren. Daarnaast hebben we een bescheiden bijdrage geleverd aan het opstellen
van een beeldkwaliteitsplan voor het CID.
Resultaat
De Leefbaarheiseffectrapportage is 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. De structuurvisie is n.a.v. een
veelheid aan kritische maar opbouwende bedoelde vragen door de wethouder begin 2021
teruggetrokken, teneinde met een verbeterde versie te komen, waar een meerderheid
van de raad mee zal instemmen. Hierbij biedt de werkgroep weer input aan het
wijkberaad plus alle betreffende wijken (samen goed voor 60.000 inwoners nu, 100.000
inwoners na realisatie van het CID) en wordt indirect de commissie Ruimte en de
Gemeenteraad verder geholpen onze stad en wijk te verbeteren.

22

Voortgang
De werkgroep blijft actief o.a. 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 blijvend te beoordelen en hierin ook te participeren. Wj zullen
de normen voor het CID onderzoeken in verhouding tot andere grote steden in
Nederland.

Aantal vrijwilligers
Er zijn 7 vrijwilligers in de werkgroep, Architecten, stedenbouwkundigen, een socioloog
en een jurist
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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.
Activiteit(en)
Voortdurende projecten:
Ondersteunen bewoners in Bezuidenhout rondom vragen verduurzamen.
Helpen bij het aanleggen van groene daken. Bevorderen van meer groen in de wijk
d.m.v. geveltuinen, beplanten van boomspiegels en mogelijk “verticaal groen”.
Maar ook alert zijn en blijven dat het summiere huidige groen aanwezig blijft.
In Corona tijd hebben we gezien dat de druk op het groen enorm is toegenomen, zowel
in het Haagse Bos als de Schenkstrook.
Resultaat
Bewustwording van wijkbewoners door voorlichting en informatieavonden. Goede website
www.duurzaambezoudenhout.nl

Aantal vrijwilligers
De werkgroep bestaat uit 12 leden.
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Werkgroep Oost

Concept/Doel
Belangenbehartiging o.a. middels signaleringen op het gebied van leefbaarheid,
veiligheid en ontspanning die bewoners van Bezuidenhout Oost treffen. Tevens
klankbordgroep voor het Wijkberaad.
Stimuleren bewoners participatie en samenhang in Bezuidenhout Oost (van-voor-endoor de wijk).
Periode
Het hele jaar.
Activiteit(en)
Stimulering deelname aan Wijkbudget. 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 2021 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.
Wijkbudget: zelf meerdere plannen ingediend, o.a. Wedstrijd omtrent het
fietsenprobleem, verbetering design E-laadpalen, verbetering LER, meeuwenoverlastvuilniszakkenproject. Op het laatste voorstel na zijn alle voorstellen in de prijzen gevallen
en deels uitgevoerd. De Fietswedstrijd onder de jeugd van BZH en middelbare scholieren
is door Corona in het water gevallen en wordt in september 2021 weer opgepakt.
Aantal vrijwilligers
De bezetting van de werkgroep Oost is zes 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)
De werkgroep heeft zich in 2019/ 2020 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.
Daarnaast is fase 2 voor een groot deel opgeleverd. O.a. Stuyvesantplein, de feestelijke
heropening kon door de coronamaatregelen geen doorgang vinden.
Ook blijkt dat het nieuwe (voorbeeld)plein op de hoek Zwaardecroon-/ Stuyvesantstraat
intensief wordt gebruikt.
Periodiek overleg met de projectgroep en medewerkers stadsdeelkantoor over
voortgang.
In de zomer van 2020 is er, samen met bewoners, een beeld uitgezocht in het
Zuiderpark. Dit zal bij de herinrichting van het De Eehrensplein aldaar geplaatst worden.

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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IJsbaan

Concept/Doel
Kinderen in de wintermaanden buiten krijgen en laten bewegen. Tegelijkertijd een sociale
ontmoetingsplek creëren voor ouders en begeleiders.
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.
Periode
2019-2020
Activiteit(en)
Geen
Resultaat
We hebben dit jaar onvoldoende vrijwilligers kunnen vinden voor het uitlenen van de
schaatsen en het toezichthouden op de ijsbaan tijdens de openingsuren. Daarom hebben
we helaas moeten besluiten om de baan deze winter buiten gebruik te laten.
Aantal vrijwilligers
2
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