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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het Wijkberaad Bezuidenhout. Een jaar waarin we
zoals u van ons gewend bent, de belangen van Bezuidenhout zo goed mogelijk hebben
behartigd. Waar het kon live, waar het moest online.
We zijn verheugd te melden dat na een jaar afwezigheid de Parels terug zijn! In de
zomer mochten we onze buurman koning Willem Alexander ontvangen op het
Spaarwaterveld. Hij was zeer geïnteresseerd in de Right2Challenge activiteiten van het
Wijkberaad op het veld. Zo wordt het groenonderhoud uitgevoerd door maairobots en de
speelgoeduitleen gebeurt voortaan door vrijwilligers uit de wijk vanuit de Bezuidenhut.
Uiteraard is ook het initiatief tot en het overige gebruik van de Bezuidenhut, eigendom
van het Wijkberaad, besproken.
Afgelopen zomer hebben bewoners en bestuur op feestelijke wijze afscheid genomen van
Jacob Snijders en Aad Tulling. Enkele maanden later is Aad overleden. We missen een
aimabel mens, die meer dan tien jaar de financiële belangen van het Wijkberaad op
adequate wijze heeft behartigd.
Het jaarverslag bevat verder een bloemlezing van al het werk in de wijk dat door het
bestuur en ruim 250 andere vrijwilligers onder de vlag van het Wijkberaad is verzet. Al
moesten de activiteiten voor het tweede jaar op rij noodgedwongen op een lager pitje,
het aantal betrokken bewoners in de wijk is onverminderd hoog. Wij hopen met u dat
2022 een jaar gaat zijn waarin we weer veel samen, liefst live, kunnen ondernemen.
Dank ook dit jaar aan Anne-Marieke Beerthuyzen voor haar onmisbare secretariële
ondersteuning.
Bestuur 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.
Visie 2021-2024
Het Wijkberaad volgt bovenstaande doelstelling, zoals ook verwoord in de statuten, en
wil zich daar inzetten waar gezamenlijke actie richting de gemeente, politiek, en
projectontwikkelaars effectiever is dan individuele actie en wanneer daarvoor voldoende
draagvlak in de wijk te vinden is.
Het Wijkberaad richt zich op structurele ontwikkelingen binnen de wijk die een bepalende
impact hebben op de leefbaarheid van Bezuidenhout(ers). Waar mogelijk werken we
samen met andere wijkberaden of andere georganiseerde groepen. Het Wijkberaad
stimuleert de participatie van de bewoners bij deze ontwikkelingen en geeft hier op proactieve wijze invulling aan.
Vanzelfsprekend is het uitgangspunt daarbij dat de overheid haar eigen afspraken naleeft
en vastgestelde normen hanteert. De leefbaarheid in Bezuidenhout mag er niet op
achteruit gaan. Wanneer de stad Den Haag een programma aan de wijk toevoegt, mag
de leefbaarheid daar niet onder lijden, maar bij voorkeur daarvan mee profiteren.
Met de geplande verdubbeling van het aantal bewoners en daarmee gepaard gaande
extra bebouwing staan alle leefbaarheidsthema’s onder druk. Met de gemeente,
projectontwikkelaars en politiek willen wij de dialoog aangaan en zullen soms tot actie
moeten overgaan, wanneer ingrepen in de wijk aan de leefbaarheidscriteria zoals deze
ook in onze Leefbaarheidseffectrapportage (LER) te vinden zijn, tornen. Door middel van
een zo breed mogelijk draagvlak en doelmatige participatie willen wij de plannen blijvend
beïnvloeden ten gunste van Bezuidenhout als geheel.
Het Wijkberaad organiseert en stimuleert ook projecten voor en door de bewoners zelf,
zoals u kunt lezen in het tweede deel van dit verslag.
Activiteiten 2021
We lichten een paar onderwerpen uit waar we het afgelopen jaar (veel) tijd en energie in
hebben gestoken.
Structuurvisie Central Innovation District
Het Central Innovation District (CID) – het gebied tussen en rondom de stations
Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI – is de beoogde economische motor van Den
Haag. De gemeente wil hier meer economische groei en vernieuwing, wat leidt tot een
enorme verdichtingsopgave. De structuurvisie CID vormt de ruimtelijke doorvertaling van
de strategische visie, ambities en beleidskeuzes.
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Het Wijkberaad heeft zich, samen met de andere betrokken wijkraden, sterk gemaakt
voor het op de kaart zetten van voorzieningen. We vinden het belangrijk dat het
voorzieningenniveau gelijke tred houdt met de toename van woningen en kantoren.
Uiteindelijk hebben we gehoor gevonden bij de gemeenteraad en de verantwoordelijk
wethouder. Dit heeft geleid tot het besluit dat als bij het een ontwikkelen een LERcriterium negatief scoort, vóór of tijdens de bouw mitigerende maatregelen moeten
worden genomen.
Op geleide hiervan is later in het jaar voor de locatie Bellevue een amendement
aangenomen over intekenen van voorzieningen.
Parkeren
Het parkeerdossier heeft ook dit jaar weer de nodige aandacht gevraagd. Concrete
plannen om de toegezegde 500 parkeerplaatsen te realiseren zijn er nog steeds niet.
Daarentegen heeft de gemeente het plan opgevat om parkeervergunningen 1-op-1 te
koppelen aan het aantal parkeerplaatsen. De discussie over het aantal parkeerplaatsen in
de wijk loopt. De gemeente gaat uit van oude plattegronden van vóór de herinrichting en
komt daardoor op een te hoog aantal plekken uit.
Verder lijkt de wethouder oren te hebben naar een ondergrondse parkeergarage in
Midden, wordt vervolgd….
Participatie
De gemeente communiceert vaak over burgers heen in plaats van met burgers, Het blijft
daarom zaak om participatie en terechte verwachtingen van burgers daarover onder de
aandacht te brengen bij gemeente, projectontwikkelaars en politiek. De gemeente heeft
aangegeven met een handreiking voor initiatiefnemers te komen en dit document samen
met projectontwikkelaars en bewoners op te gaan stellen. Uiteraard willen wij hieraan
meewerken.
Daarnaast neemt het Wijkberaad deel aan de Klankbordgroep CID. In de Klankbordgroep
zijn bewoners vertegenwoordigd vanuit de diverse wijk(berad)en, die (deels) binnen het
plangebied van het Central Innovation District vallen of direct impact zullen ondervinden
van de toekomstige ontwikkelingen. Namens de Gemeente nemen diverse
gebiedsregisseurs en beleidsmakers deel en met regelmaat de betreffende wethouder(s).
Op de agenda: aanstaande ontwikkelingen, welke bewonersparticipatie daarbij gewenst
is en hoe deze idealiter ingericht zou moeten worden. Lopende en afgelopen
participatietrajecten worden geëvalueerd. Ook (de logica van) het besluitvormingstraject
wordt besproken. Hoofdzakelijk wordt informatie uitgewisseld om het participatieproces
te verbeteren. In de klankbordgroep wordt niet specifiek inhoudelijk ingegaan op de
diverse plannen, enkel op de processen.
Riool/ herinrichting
Het project tot vervanging van het riool en herinrichting van straten en pleinen in
Bezuidenhout-Oost 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
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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/2b en de herinrichting
Juliana van Stolberglaan (laan van NOI richting Schenkkade) heeft het Wijkberaad ook
een gezamenlijk fotodepot bij de notaris geregeld voor fase 3.
Verkamering
Vorig jaar heeft de gemeente o.a. op verzoek van het Wijkberaad een verbod voor
verkamering afgekondigd in afwachting van nieuw beleid. Het afgelopen jaar heeft de
gemeenteraad zich gebogen over een nieuwe Woonverordening. Vanwege het risico op
verdergaande verkamering in de (oudere delen van de) wijk heeft het Wijkberaad o.a.
via inspreken in de Commissie Ruimte geprobeerd de problemen onder de aandacht te
brengen. In de zomer kwam de wethouder met een brief naar buiten: geen verkamering
in midden dure woningen. Verder wordt er een onderzoek gestart naar de samenhang
tussen bevolkingsdichtheid en leefbaarheid.
Cultuuranker Haagse Hout
Met het verdwijnen van het Diamanttheater heeft Haagse Hout geen cultuuranker meer.
Een aantal bewoners uit de Haagse Hout wijken heeft het plan opgevat om een
‘Cultuurhuis Haagse Hout’ te organiseren, van onderop. Het Wijkberaad ondersteunt dit
initiatief.
Gebruikersgroep Haagse Bos-Malieveld
Na jarenlange verzoeken is in 2021 eindelijk het wandelpad langs de Utrechtse Baan van
Bezuidenhout naar Benoordenhout verbeterd. Zo hoeven de wandelaars niet meer op het
fietspad te lopen, een veilige verbetering.
Daarnaast is de uitvoering gestart met betere wandel- en fietsverbindingen tussen de
delen van het bos rond de Koekamp / Bezuidenhoutseweg.
In het Haagse Bos is in 2021 weer gewerkt aan het achterstallige onderhoud van het
groen en deels een nieuwe beplanting aangebracht (gevarieerdere beplanting i.v.m.
fauna).
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.
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Herdenking 3 maart ‘45
Door de coronamaatregelen vond de herdenking dit jaar zonder publiek plaats. De
herdenking was online te volgen.
Netwerk
Het Wijkberaad onderhoudt op vele vlakken contact met de gemeente en aanverwante
instellingen. Zo nemen we deel aan het voorzittersoverleg Haagse Hout, waar de
voorzitters van de verschillende wijkverenigingen van het stadsdeel aanschuiven bij onze
stadsdeeldirecteur Deborah Lootsma. Daarnaast overleggen we maandelijks met het
Stadsdeelkantoor over allerhande wijkgerelateerde onderwerpen.
Ook met stadsdeelwethouder Saskia Bruines en andere wethouders als 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 frequent 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 belangrijk, door gezamenlijk op te
trekken staan we sterker.
Bestuur
In 2021 bestond het bestuur van het Wijkberaad uit de volgende personen:
Vacant
voorzitter
Nico Wijburg
penningmeester
Ella Schepel
secretaris
Annemiek Tromp
Robert Boer
Erik Bolks
Jan-Willem Gerth
Dennis van Deursen
Het afgelopen jaar is de wervingscampagne voor nieuwe bestuursleden voortgezet.
Daarnaast is ingezet op het inrichten van een nieuwe stijl van besturen. Het bestuur
opereert meer als team, de taken van de voorzitter zijn verdeeld. Het bestuur laat zich
bijstaan door een bestuursadviseur. De adviseur verricht tevens het nodige lobbywerk.
De nieuwjaarsreceptie hebben we het afgelopen jaar moeten overslaan door de
coronapandemie. De bewonersvergadering vond op 31 mei plaats, in de openlucht op het
Spaarwaterveld. Voorafgaand reikte de stadsdeelwethouder Saskia Bruines erepenningen
uit aan de scheidende bestuursleden Aad Tulling en Jacob Snijders, voor beiden waren er
lovende woorden voor hun jarenlange inzet.

7

Aan het einde van de zomer hebben we op het Spaarwaterveld, met muziek van de
Bezuidenhoutse Leaseband, onder een stralend blauwe hemel, afscheid genomen van
onze voorzitter Jacob Snijders.

Het Wijkberaad richt zich in praktijk op Bezuidenhout Midden- en Oost, omdat
Bezuidenhout-West geheel zelfstandig en onafhankelijk opereert. In 2021 heeft het
bestuur elf keer vergaderd, in het Wijk- en Dienstencentrum en ook online.
Door de coronacrisis en de maatregelen is ook dit jaar afgezien van festiviteiten rondom
het eerste lustrum van de Bezuidenhut.
Bestuursleden worden gekozen (of herkozen) tijdens de jaarlijkse bewonersvergadering
van het Wijkberaad Bezuidenhout. In principe mag een bestuurslid niet meer dan 2
termijnen van 3 jaar aanblijven, met uitzondering van bijzondere omstandigheden.
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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. Het afgelopen jaar hebben veel overleggen online plaatsgevonden.
Buiten deze werkgroepen zijn 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: 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 2021.

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
16 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 2021.

Activiteit(en)
Er zijn in 2021 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 vanuit de Bezuidenhut.
Aantal vrijwilligers
Het afgelopen jaar hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld. Er zijn nu 11 gemotiveerde
vrijwilligers bij het BPT.
Wilt u ook deelnemen? Neem contact met ons 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 2020 uitgevoerd.
Ongeveer 8648 bladzijden goed voor 13GB zijn gedigitaliseerd. In 2021 zijn alle
wijkkranten vanaf 1904 tot en met 2021 geplaatst op het geheugen.
Ook is er wederom veel tijd gestoken in het vinden van filmmateriaal van Bezuidenhout.
Het resultaat is dat het Geheugen nu bijna 300 filmpjes en fragmenten bevat.
Tegelijkertijd worden nieuwe foto's of informatie continue toegevoegd.
Resultaat
Het geheugen is nu gevuld met meer dan 16.000 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
Vier 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)
Normaal gesproken zijn er in de zomermaanden zo’n 6 concerten op de zondagmiddag,
in de maanden mei tot en met september. Deze concerten, met een zeer uiteenlopend
muziek genre zijn inmiddels een begrip in de wijk.
Ook 2021 stond helaas volledig in het teken van de Corona pandemie. Veel activiteiten
konden geen doorgang vinden of moesten op het laatste moment worden afgelast.
In 2021 heeft de werkgroep slechts een maal haar organisatietalent kunnen laten
gelden; en wel op 8 september, met een fantastisch en goed bezocht optreden van de
Haagse Leaseband. Het weer zat die dag mee, het was een stralende dag en de
Leaseband heeft een geweldig zomers concert kunnen geven. Dit moet voor de
bezoekers een opsteker zijn geweest in deze moeilijke tijd.
De muziekgroep hoopt van harte dat zij in 2022 weer aan de slag kunnen om in de
zomermaanden de inwoners van Bezuidenhout op wat muziek te trakteren.

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
Op 11 september 2021 werd alweer de twaalfde editie van de Parels gehouden.
Activiteit(en):
Voorafgaand aan de dag zijn er door de hele wijk huis aan huis flyers verspreid. Deze
flyers bevatten een plattegrond van de gehele route, waardoor ze op de dag zelf door de
bezoekers te gebruiken zijn.
De Pareldag startte met de opening om 10.00 uur. De opening was ook deze keer weer
in de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld. De aftrap werd gedaan door Will Snijders, die
zelf jarenlang de Parelroute georganiseerd heeft en ook dit jaar weer meedeed als Parel.
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
Bezuidenhut. Ook dit jaar was het voormalig SoZa gebouw een locatie voor de
Parelroute, met diverse workshops en er was gezorgd voor lekkere hapjes.
De 44 deelnemende Parels kregen een kleine 1500 bezoeken, wederom een geslaagde
dag!
Op het Spaarwaterveld waren verschillende old-timers en andere bijzondere auto’s te
bewonderen en in de Bezuidenhut hing werk van diverse kunstenaars uit de wijk. Aan het
eind van de middag gaf Bart Riemsdijk een pianoconcert en was er een gezellig
samenzijn met alle deelnemende Parels. De catering tijdens de afsluiting werd wederom
verzorgd door de familie Weijers en andere vrijwilligers van de Uitgaansgroep Haagse
Hout.
Aantal vrijwilligers: 8 organiserende vrijwilligers.
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R2C Spaarwaterveld en Sophiepark

Concept
Overnemen van taken van de gemeente middels een Right-to-Challenge. Het Wijkberaad
is de eerste organisatie in Den Haag die deze uitdaging met de gemeente is aangegaan.
Periode
2019-2021
Activiteiten
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 van het groenbeheer op het Spaarwaterveld met behulp van
robotmaaiers, en het Sophiepark.
Resultaat
De bezoekers/gebruikers van het Spaarwaterveld en Sophiepark reageren erg positief.
Het komend jaar gaan gemeente en Wijkberaad in gesprek over verlenging van de
afspraken.
Aantal vrijwilligers
13 vrijwilligers
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Sint-Maarten
Concept/Doel
Festiviteit voor jonge kinderen in Bezuidenhout-Midden
Periode
7 en 11 november 2021

Resultaat
Nadat het in 2020 niet mogelijk was om Sint Maarten te organiseren vanwege de corona
maatregelen was het extra fijn dat het dit jaar wel weer mogelijk was.
Net als vorige jaren stelde café Pan ruimte beschikbaar voor de festiviteiten. Op zondag
7 november begon het met lampions knutselen. Zeker 30 kinderen hebben hieraan
deelgenomen. Het knutselen werd verzorgd en begeleid door de medewerkers van Café
Pan.

Op donderdag 11 november was het dan tijd voor het echte feest. Vanaf 17 uur
stroomden de kinderen en hun ouders naar café Pan toe. De schatting is dat rond de 130
kinderen meededen met het zingen en eten van de door slager Ammerlaan gesponsorde
boerenkoolstamppot met een glaasje limonade. Uiteraard bleek een door het SintMaarten commissie ingekocht 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 vertellen wie Sint-Maarten
was en wat het feest nu is.
Rond 18 uur werd het startschot gegeven voor de tocht langs de huizen met de mooie
lampions. Kinderen gingen in kleine groepjes samen met een begeleidende ouder de
huizen langs. Buurtbewoners konden een lichtje/ kaarsje aansteken om te laten zien dat
kinderen welkom waren om aan te bellen en hun zangkunsten te laten horen. Sommige
buurtbewoners gaven aan wel meer dan 120 snoepjes te hebben uitgedeeld. Onze dank
gaat dan ook weer uit naar al de buurtbewoners die snoep uitdeelden na het aanhoren
van de enthousiast zingende kinderen die hun Sint-Maarten liedjes lieten horen.
Wij hopen dat deze traditie van Sint-Maarten in Bezuidenhout-Midden nog vele jaren kan
voortduren. Hartelijk dank aan de gemeente namens alle participanten en ons als
commissie!
Aantal vrijwilligers
Het organiserend comité bestaat uit 4 vrijwilligers
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Sociale Media: @bezuidenhoutdh en Facebook
Concept/Doel
Bewoners informeren over en betrekken bij de wijk.
Periode
Het gehele jaar 2021.
Activiteit(en)

Plaatsen van nieuwsberichten en activiteiten,
alsmede statische achtergrondinformatie

Resultaat
Ongeveer 1300 volgers op Twitter en ongeveer 1700 vrienden op Facebook, het aantal
varieert per Facebookpagina.
De buurt app NextDoor heeft voor het derde jaar op rij 2000 deelnemers in de groep
Bezuidenhout.

Aantal vrijwilligers
3
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Speel-o-theek Bezuidenhout

Concept/ doel
Zoals je bij een bibliotheek boeken leent, zo leen je bij de speel-o-theek 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 huist inmiddels als weer ruim twee en half jaar in de Bezuidenhut. Qua
locatie en uitstraling de perfecte, laagdrempelige plek hiervoor. Ondanks de beperkingen
als gevolg van de coronapandemie is het gelukt de speel-o-theek op de vaste momenten
op woensdag- en vrijdagochtend open te houden. Er zijn in 2021 ca. 1200 bezoeken
geweest (kinderen en volwassenen). De speel-o-theek is van ongekende waarde voor de
wijk.
Aantal vrijwilligers
De speel-o-theek werkt inmiddels met een team van 9 vrijwilligers. Waarvan een zich
bezig houdt met de IT werkzaamheden, een ander met het repareren van het speelgoed.
Ook is er vrijwilliger belast met de administratie.
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Springkussen festival
8 september 2021

Activiteit(en)
Vanwege de succesvolle eerste editie van het Springkussen festival in 2020, is er in 2021
wederom een Springkussen Festival georganiseerd.
Dit bleek op de dag zelf een zeer goede keuze, het was een prachtige zomerdag, met
bijna tropische temperaturen. De kinderen hadden er, net na de zomervakantie, enorm
veel zin in. Er waren daarom ook weer zeer veel enthousiaste en uitgelaten kinderen op
het Spaarwaterveld te vinden.
De zeer populaire stormbaan met een lengte van maar liefst 47 meter mocht ook dit jaar
niet ontbreken, tot groot plezier van de springende kinderen. Verder waren er
verschillende kleinere en wat grotere springkussens, verspreid over het hele veld. Voor
ieder wat wils, ook aan de allerkleinsten was weer gedacht.
De dag is ook dit jaar zeer goed bezocht en alle kinderen in de wijk waren zeer verheugd
door deze verrassing in de eerste schoolweek.
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Straatfeest Imhoffstraat
29 augustus 2021
Activiteiten
De dag begon met redelijk weer, maar helaas werd het richting de avond minder en
heeft het toch wel regelmatig gemiezerd. De opkomst van de kinderen was groot. Er was
een springkussen, knutsel tafel en knots hockey.

De schminksters waren weer een groot succes en alle kinderen hebben een mooie
gezicht schildering gekregen en een glitter tattoo op de armen of been. Rond vijf uur
kwamen ook de volwassenen gezellig naar buiten. En na een toegangscheck hebben we
op gepast afstand geborreld. Iedereen bracht lekkere hapjes, maar corona proof in
porties geserveerd. Daarna hebben we leuke quiz en bingo gedaan. Dit keer i.v.m.
corona geen teams, maar individueel. Rond 20.30 uur begon het afbreken want het werd
al snel kouder.
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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 2021, ondanks de corona beperkingen konden de activiteiten in aangepaste
vorm en met een beperkter aantal deelnemers toch doorgang vinden. Slechts 1 activiteit
moest afgelast vanwege hevige sneeuwval.
In het begin van het jaar concentreerden de activiteiten zich vooral in het Wijk- en
Dienstencentrum, maar vanaf 23 april werd er voor het eerst weer een uitje
georganiseerd. Toen is een klein groepje mensen met de wijkbus de bloembollenvelden
gaan bezichtigen, met daarna een lunch in het Wijkcentrum.
Verder zijn er ondermeer twee lezingen gehouden door Marjolijn van Delft, onder andere
over Street Art. Ook dit jaar zijn er weer een aantal bustochten georganiseerd. Zo zijn
er onder andere tripjes gemaakt naar de Biesbosch, heeft men een struisvogelboerderij
bezocht en er is gevaren op het Veluwemeer. Ook in de loop van het jaar zijn er
meerdere filmmiddagen georganiseerd in het Wijkcentrum, over de meest uiteenlopende
onderwerpen; van Beeldende kunst Barok tot aan een speelfilm met Charlie Chaplin.
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
2022 weer een vergelijkbaar activiteitenprogramma op te kunnen zetten.
Resultaat
Uitstekend, gemeten aan het aantal deelnemers. Per activiteit namen gemiddeld 29
personen deel.
Aantal vrijwilligers
4 vrijwilligers en 105 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 (verenigd in een onofficiele maar door Gemeente wel erkende samenwerking met
de 8 andere wijken in Den Haag en Voorburg) van input te voorzien op plannen binnen
de invloedsfeer van het Central Innovation District (CID).
Periode
Bezuidenhout Leeft! is het volledige jaar 2021 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 2021 hebben wij ons verdiept in de
structuurvisie voor het Central Innovation District (CID) dat een grote impact op onze
wijk zal hebben. Het wijkberaad is ondersteund met adviezen rondom de normen rondom
de voorzieningen die in de oorspronkelijke Structuurvisie nogal magertjes beschreven
waren. Vervolgens is gelobbyed bij meerdere politieke partijen om de Structuurvisie naar
een beter/hoger plan te brengen.
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.
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. Bij de behandeling van
de aangepaste Structuurvisie zijn diverse door het wijkberaad ingefluisterde
amendementen door de Gemeenteraad aangenomen en zullen dus ook uitgevoerd
moeten worden.
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Voortgang
De werkgroep geeft input aan het wijkberaad plus alle betreffende wijken binnen de
nivloedsfeer van hte CID (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.
Aantal vrijwilligers
Er zijn 8 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.
In 2021 heeft de werkgroep in kaart gebracht, waar een bijdrage geleverd kan worden
aan de warmte transitie (van het gas af).
Inmiddels worden er energie coaches opgeleid die bewoners kunnen helpen met de
verduurzaming van hun woning.
Daarnaast is in 2021 DEELt gestart en zijn er inmiddels 4 deelauto’s in bedrijf, hier zijn
33 deelnemers die hier geregeld gebruik van maken.
De werkgroep groen heeft diverse momenten in 2021 gewerkt met de aanleg van nieuwe
boomspiegels, maar ook op diverse momenten Groen Onderhoud gepleegd aan de
achterstallige groen in de Wijk, o.a. het voorbeeldplein aan de Stuyvesantstraat, langs de
Carel Reinierskade, en de Bezuidenhoutseweg.
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
Bezuidenhout Oost is het volledige jaar 2021 actief geweest, met bijna maandelijks een
overleg.
Activiteit(en)
Stimulering deelname aan Wijkbudget (met name rondom fietsproblematiek). 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.
Resultaat
Een goed overleg tussen de bewoners van straten waar het riool is of nog vervangen
moet worden.
Wijkbudget 2020/21: 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 dan wel uitgesteld vanwege corona. De Fietswedstrijd (oplossing
voor het fietsenprobleem) onder de jeugd van BZH en middelbare scholieren is door
Corona ook in 2021 in het water gevallen en wordt in september 2022 mogelijk weer
opgepakt.
Aantal vrijwilligers
De bezetting van de werkgroep Oost is vijf (5) 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)
Borgen naleving van afspraken in de uitvoeringsfase.

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: 4 bewoners.
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Werkgroep Verkeer

©OpenStreetMap

Concept/Doel
De werkgroep gaat zich bezighouden met inventariseren van informatie rondom
mobiliteit in de breedste zin. Thema's die nauw samenhangen met leefbaarheid zoals
auto-/fietsparkeren, voldoende capaciteit van infrastructuur, onveilige situaties en
gewenste oplossingsrichtingen voor de openbare ruimte in de plannen van het CID
vormen de hoofdmoot van de taken binnen de werkgroep. Doel is om wijkberaad te
ondersteunen in advies teneinde de wijk voor iedereen qua mobiliteit leefbaar te houden
of te verbeteren.
Periode
Herstart in oktober 2021.
Activiteit(en)
Opstarten werkgroep en bepalen taken en werkzaamheden. Begin gemaakt met
inventarisatie informatie rondom mobiliteit.
Aantal vrijwilligers
Vijf (5) vrijwilligers Bezuidenhouter uit Midden als Oost
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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
2020-2021
Activiteit(en)
Geen
Resultaat
Door de coronamaatregelen hebben we helaas moeten besluiten om de baan deze winter
buiten gebruik te laten.
Aantal vrijwilligers
2
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