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   De “Bieb” komt terug in Bouwlust

   Bedrijfsruimten 
Sterrenoord

Enkele jaren na de sluiting van 
de bibliotheek is er wel een 
buurtbibliotheek gevestigd in 
de brede buurt school Kleurrijk 
aan de Ambachtsgaarde, maar 
die is kleinschalig en beperkt 
open. De buurt had sterke be-
hoefte aan een meer volwaar-
dige bibliotheek.
De wijkbewoners Kristin De 
Winter, Mohamed Boutasmit, 
Zhaly Walli  en opbouwwer-
ker Dolf Lammerts van Bue-
ren hebben 2,5 jaar geleden het 
initiatief genomen om dit voor 
elkaar te krijgen. In september 
2019 is Nina Schmitz er bij ge-
komen. De acties die ze hebben 
ondernomen bestonden onder 
meer uit het opstellen van een 
petitie, een handtekeningenac-
tie (die ruim 2800 handtekenin-
gen heeft opgeleverd), gesprek-
ken met diverse politici en het 
inspreken in de gemeenteraad. 
Toenmalig wethouder Wijs-
muller was direct enthousiast 
over dit idee en een in februari 
2018 ingediende motie voor de 
terugkeer van de bibliotheek 
in Bouwlust kreeg brede steun. 
Ook de huidige gemeenteraad 

en wethouder Van Asten omar-
men dit voorstel.

Diverse doelstellingen
De initiatiefnemers vinden het 
sociale en maatschappelijke as-
pect dat een bibliotheek moet 
hebben erg belangrijk. Dat 
het Wijkcentrum aan de Eek-
hoornrade nu naar voren komt 

als locatie, biedt kansen om het 
culturele, het sociale en het edu-
catieve te combineren. Zij vin-
den het belangrijk dat de nieuwe 
bibliotheek zich richt op kinde-
ren, jongeren en laaggeletterden. 
Het geven van leesondersteu-
ning, huiswerkbegeleiding en 
digivaardigheden zijn eveneens 
een must. Ook het bevorderen 

van participatie en zelfred-
zaamheid van de wijkbewoners 
lijkt hen een taak voor de biblio-
theek, evenals educatie, die kan 
leiden tot het vinden van werk.
Op 17 februari verzorgde de 
bibliotheek een bijeenkomst in 
het wijkcentrum, over de stand 
van zaken, waarbij de architect 
het plan van de bibliotheek pre-
senteerde. Dit is in het algemeen 
vrij positief ontvangen.

Rick Baron

Juriaan Koks en Latif Boujada 
van ‘Sociaal beheer en leefbaar-
heid’ van Vestia geven helder-
heid in de ontwikkelingen van 
het Sterrenoord. Het idee ont-
stond om in één pand meerde-
re partijen te huisvesten, naar 
aanleiding van het vertrek van 
het Kinderatelier. Het pand 
81a wordt maatschappelijk ver-
huurd en het naast gelegen kin-
derdagverblijf heeft aangegeven 
hier naar uit te willen breiden. 
Zodoende gaat het inmiddels 
verbouwde pand, nummer 97, 
ruimte bieden aan de Buurt-
kamer, Single Supermom, Ais-
hel en Al-Amahah. Bovendien 
betrekt Vestia zelf een wijk-
kantoortje vanwaar onder an-
dere de wijkbeheerders kunnen 
werken. Op deze manier zitten 
zij dichtbij hun netwerkpart-
ners en zijn hiermee het ge-
zicht van Vestia. In overleg met 

Mooi Welzijn en Vestia kun-
nen meerdere gebruikers van 
de Buurtkamer gebruik gaan 
maken, zoals de stichting ‘Le-
ven in Zuidwest’ die onlangs is 
verhuisd.

Vestia vindt het van belang dat 
maatschappelijke organisaties 
zich inzetten voor de wijk, die 
op meerdere gebieden achter-
stand kent. Door de nu gestruc-
tureerde wijze van huisvesting 
én de aanwezigheid van Vestia 
zelf is het voor de gebruikers 
tevens financieel gunstig om-
dat er alleen verbruikskosten 
in rekening hoeven te worden 
gebracht. Het plan is om in mei 
dit multifunctionele pand aan 
het Sterrenoord 97 officieel te 
openen, waarbij ook alle organi-
saties zich kunnen presenteren.

Ben Damen

In het kader van gemeentelijke bezuinigingen is de bibliotheek in Bouwlust 7 jaar geleden 
gesloten. Diverse acties -zowel van kinderen als volwassenen- voor de terugkeer van de 
bibliotheek, hebben succes gehad: de bieb komt terug in Bouwlust.

In de bedrijfsruimten op de begane grond aan het Sterren-
oord bevinden zich sinds jaar en dag allerlei stichtingen, 
sociale instellingen en kinderactiviteiten. Dat blijft ongewij-
zigd, ook na een aantal verschuivingen van organisaties en 
een verbouwing.

Het pol it ie-
bureau Bere-

steinlaan wil de banden met 
wijkbewoners en samenwer-
kingspartners versterken. 
Daarom organiseerde het 
bureau op 5 maart een inspi-
rerende “Bondgenoten Bij-
eenkomst”. Hierbij werden 
diverse bondgenoten van de 
politie in het zonnetje gezet 
vanwege de waardevolle bij-
drage die zij leveren aan de 
samenleving. Vertegenwoor-
digers van onder andere de 

gemeente Den Haag, Mooi 
Welzijn en buurtvaders/-
moeders maakten deel uit 
van de bijeenkomst. Streven 
is om in samenwerking met 
bondgenoten te peilen en vast 
te stellen waar in de wijk con-
creet behoefte aan is en de in-
zetbaarheid van politie daar 
optimaal op af te stemmen. 
Inzicht in wat er “buiten” in 
de wijk leeft wil de politie 
“binnen” helder hebben.

Souad Raddahi, politie

  BUITENSTE 
BINNEN 

• De initiatiefnemers

Buurt Alert Real Time! was een 
samenwerkingsverband tus-
sen burgers, politie, TNO, TU 
Delft en gemeente Den Haag. 
Onderzocht werd met in scene 
gezette praktijkproeven hoe 
aanmeldingen van incidenten 
door burgers via social me-
dia kunnen worden verwerkt. 
Hoewel in de beginfase werd 
gesproken over Twitter, Face-
book, WhatsApp en wat a l 
niet, kwam in latere proeven 
de focus vooral op deelname 
van de politie aan WhatsApp-
buurtgroepen te liggen. Slimme 
software moest de politie helpen 
om uit een veelheid aan berich-
ten dat te selecteren wat bij de 
politie thuishoorde en wat bij 
het klantcontactcentrum van 
de gemeente. Vuilnis op straat: 
gemeente; signalering mogelijke 
inbraak: politie.
Het bleek niet eenvoudig om 

op basis van social mediaver-
keer proactief te handelen, dus 
zonder dat de politie direct een 
melding kreeg via 112. Men 
ontdekte dat de werkprocessen 
van de politie niet goed zijn in-
gericht op meldingen van social 
media. Hier heeft de politie nog 
veel werk aan.

Nog onbekend waar komt er 
een vervolg met kleinschalige 
praktijkproeven. Niet zoals tot 
nu toe met gescripte incidenten 
maar met echt live problemen 
in de dagelijkse praktijk. Dat 
organiseren is de volgende taak 
voor politie en wetenschap op 
basis van de lessen uit BART! 
Natuurlijk opnieuw in samen-
werking met burgers. Meer in-
formatie is te vinden op www.
bartportal.nl.

Ronald van der Spiegel

   Project BART! 
succesvol afgesloten. 
Hoe verder?

•  Ricardo Moreno wil buiten binnen halen    
De wijkbus Bouwlust/Vrederust 
is dringend op zoek naar chauf-
feurs en bijrijders die een dag-
deel (van 08.00 tot 12.00 of van 
13.00 tot 17.00 uur) per week 
ouderen willen vervoeren.
De wijkbus rijdt van maan-
dag tot vrijdag. Soms in het 
weekend.

Ook kunnen we nog enkele vrij-
willigers gebruiken om op kan-
toor aan de Eekhoornrade de 
telefoon te beantwoorden.
Voelt u hier iets voor of wilt  
u nadere informatie, neem 
dan contact op met tel.nr. 070-
3671977 of mail naar wijkbus 
bouwlust@gmail.com.

Zeven inzenders hadden het 
goed, een had zich vergist: de 
foto in ons nummer van no-
vember is genomen op het 
middenplein aan de Melis 
Stokezijde.
De jury heeft de naam van T. 
Vreeken getrokken. De cadeau-
bon is onderweg naar haar.

  Chauffeurs & bijrijders 
wijkbus gevraagd  Oplossing prijsvraag

• Het vernieuwde interieur van Sterrenoord 97Het project BART! begon voor Bouwlust in november 2017. 
5 november jl. werd het in theater Dakota afgesloten. Wat 
was BART! en wat betekent dit project voor de samenwer-
king van burgers en politie?


