
Vestia Den Haag
Zuid-West heeft
verhuisplannen 
In de loop van 2005 verlaat Vestia Den Haag
Zuid-West het industrieterrein Zichtenburg.
Het nieuwe kantoor komt veel dichter bij de
huurders te staan. Het is momenteel in aan-
bouw op de hoek van de Steenwijklaan en de
Loevesteinlaan. Een bezoekje aan de woon-
winkel is dan veel makkelijker. Wij houden u
op de hoogte van deze verhuizing. Alle huur-
ders van Vestia Den Haag Zuid-West ontvan-
gen natuurlijk tijdig een verhuisbericht. De
precieze verhuisdatum is nog niet bekend.

Bingo voor bewoners
Drentheplantsoen!
Ieder halfjaar organiseert de bewonersvereniging van het Drentheplant-
soen een bingo. “Begin oktober waren de eerste inschrijvingen voor de
kerstbingo al binnen terwijl de formulieren nog rondgestuurd moesten
worden”, vertelt mevrouw Onderwater. Al tien jaar werkt mevrouw
Onderwater mee aan de organisatie van de bingo. “Negentig mensen
doen mee en het is erg gezellig. De prijzen bestaan meestal uit lekker-
nijen. Mensen die slecht ter been zijn, worden door buurtbewoners
gebracht. Zo komen ze ook eens onder de mensen. En merken we dat
iemand veel alleen is, dan gaan we later een keer op bezoek.”
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Vestia wil rekening houden
met de wensen van bewoners.
Daarom zijn focusgesprekken
gehouden met bewoners van
de Venen en de Zijdes in Bouw-
lust. De bewoners vertelden
hoe zij hun woning en wijk
ervaren. “Iedereen was tevre-
den over de woning”, vertelt
mevrouw Van der Plas, die aan
het Laagveen woont. “De oude-
re bewoners vonden de veilig-

heid in de wijk wel een min-
punt. Hopelijk komt daar ver-
betering in nu we met actieve
bewoners een buurtinterven-
tieteam starten. Dat grijpt in
als het nodig is.”
Ook naar de kinderen in de wij-
ken werd door Vestia geluis-
terd. Kinderen van onder meer
de Anne Frank School trokken
gewapend met vragenlijst,
camera, pet en schrijfblok als

echte verslaggevers de wijk in.
De resultaten – foto’s, tekenin-
gen en teksten – worden begin
volgend jaar in een reuzenfoto-
album van wel anderhalve
meter hoog geëxposeerd. Door
het project leren kinderen hoe
hun buurt is ontworpen en dat
er over elk stukje is nagedacht.
Maar ze leren ook dat ze zelf
kunnen meedenken en beslis-
sen over hun wijk.

Wat vinden bewoners?

Actieve bewoners in het zonnetje
Veel bewoners zetten
zich in voor hun wijk
door bijvoorbeeld deel-
name aan de bewoners-
commissie of de portiek-
raad. Om die actieve
huurders in het zonnetje
te zetten, organiseerde
Vestia Den Haag Zuid-
West op 1 december weer

de jaarlijkse feestavond. Dit keer met het thema ‘Vestia door de jaren
heen’. Het buffet werd opgevrolijkt met optredens van Vestia medewer-
kers zoals de Star Sisters, de Dolly Dots en Elvis Presley. Volgend jaar zal
het bedankje aan de actieve bewoners er heel anders uitzien.

Vier woonblokken van de ‘festival-
strook’ aan de Dedemsvaartweg
worden te koop aangeboden. In de
krant is al geadverteerd en ver-
schillende huurders hebben
belangstelling, waaronder Ruud
Meinders. “Ik woon hier sinds de
oplevering, zeven jaar geleden, en
het bevalt me prima. In dit blok
delen vier bewoners één portiek.

Het zijn royale driekamerwonin-
gen met een garage en een kelder.
Door de open kamers is het niet zo
geschikt voor gezinnen. De leeftijd
van de bewoners ligt wat hoger.
Er is ook een huismeester en een
grote lift.” Huurders die hun huis
niet kopen, kunnen er gewoon blij-
ven wonen. Pas als ze hun woning
verlaten, komt die in de verkoop.

Woningen Dedemsvaartweg 
in de verkoop
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