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[nwoners Bezuidenhout
storten geld in wijkpot
MAJA LANDEWEER
Het Bezuidenhoutfonds is het eerste
zogenoemde 'lokale fonds'van Den
Haag. Dat is een pot rnet geld, bijeengebracht door inwoners zelf - in
dit geval de Bezuidenhoutse ondernemers - om de extra,s in de wiik
van te betalen: een nieuw rportu*id
of een muziekfestival.
Lokale fondsen, in Nederland z,ijn
er nu 37, springen in het gat dat de
gemeente achterlaat door bezuini,
gi'ngen. Als de gemeente het niet

meer doet, moeten bewoners het

zelf doen, bevestigt een woordvoerdervan Fonds I81g, dat de initiatie_
ven fi nancieel ohdersteunr.
Z;a was er in het Bezuidenhout
dringend behoefte aan een toilet oo

een volkstuincomplex. Daardoor
ontstond het Bezuidenhoutfonds,
veftelt Ani,ta Regout, bestuurslid
van het fonds. ,,Een wijkbewoonster

hield

in de zqmer elk weekeinde
in haar volkstuin. Een

open huis

nrooi initiatief. Op een gegeven mo-

Ze kreeg een ahder

tuintje, maar
zonder toilet. Toen
schoten wij te hulp
-Anita Regout

mgnt moest ze daar weg, omdat de

Wiilt

tuin een andere besternming kreeg.

Via de geureente kreeg ze een ander
tuintje, rnaar dat had:geen toilet. De
gerneente was wel bereid om de rio_
lering aan te leggen, graar wilde de
bouw van het hokje niet financieren. Zelfkon ze dat niet. Toen scho_
ten wij te hulp."
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150 Bezuidenhoutse on-

dernemers, verenigd

in

richte lrene

r

een net-

werkclutr. Ze besloten het niet bij de
wc te laten, Ínaar-een buurffonds on
te richten en elk wat geld te storten.

,Voor de di,ngen die tussen wal en
schip vallen."

App
Zo wil een bewoner een app rnake,4,
waarrnee je kunt zien hoe een be-

paalde plek in de wijk eruit zag voor
de TWeede Wereldoorlog. Regout:
,;Een ander wil tandenifietsen aan-

schaffen orr,r ritjes mee te maken
met oudere buurtgenoten.',
Hoe groot de pot van het fonds is,
is nog niet duidelijk. ,,Er moet nog
gestort worden." De lanceling van
het fonds is op zaterdag Z en zondag
8 juni tijdens het Tteesfestival op de
Theresiastraat. Monique van Bijsterveld van de Stichting Lokale Fondsen Nederland is enthousiast over
het Bezuidenhoutfonds;,,tlet aantal

lokale fondsen in Nederland stijgt.
In 2013 waren het er S, nu al 37.IFreï.
mooie is: mensen kunnen nu zelf
beslissen wat ze in hun wijk willen.,,
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