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Voorwoord
Dit jaarverslag geeft een terugblik van de voorgenomen activiteiten in 2012 en vermeldt wat er
gerealiseerd is. Verder worden een aantal bestuurlijke feiten genoemd en wordt een overzicht
gegeven van het exploitatieresultaat. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de bereikte resultaten,
inhoudelijk en financieel, wordt mogelijk gemaakt te toetsen of voldaan is aan het gestelde in de
statuten en de gestelde doelen zijn gehaald en in welke financiële situatie het wijkberaad zich
bevindt.
Zoals de statuten aangeven is “het wijkberaad” een bewonersorganisatie waarvan de samenstelling
bestaat uit en bepaald wordt door de wijkbewoners, die werkt voor de bewoners, maar bij de
uitvoering ook ondersteund wordt door de bewoners.
Een van de speerpunten in 2012 van het wijkberaad was dan ook om het nut van de
bewonersorganisatie zichtbaar proberen te maken en uit te dragen dat het collectief altijd sterker is
dan het individu.
Door de start van het ‘Wijkberaad van de Toekomst’ in 2011 met de actie ‘Te Gek, Nieuw Waldeck?!’
is voor 2012 geen jaarplan geschreven. Als werkplan voor 2012 is uitgegaan van het
communicatieplan van maart 2011 en de ambities en activiteiten voor 2012, gepresenteerd tijdens
bewonersvergadering die is gehouden in november 2011.
Het wijkberaad diende zijn werkwijze en visie aan te passen aan de maatschappelijke
omstandigheden en de wijzigingen in het te voeren beleid van de gemeente Den Haag.
Bewonersorganisaties diende meer te presteren voor (aanzienlijk) minder subsidie en goed zichtbaar
te zijn. Daarnaast werd er meer (eigen) verantwoordelijkheid bij de burger gelegd in het kader van
een terugtredende overheid.

Het wijkberaad kan samen met vrijwilligers en wijkbewoners terugkijken op een bewogen jaar waar
veel inspanningen zijn verricht en ook veel is bereikt om bewoners te informeren en te betrekken.
Het wijkberaad is zich er echter van bewust dat wij er nog niet zijn. Veel zaken zijn nog niet volledig
geregeld en moeten op een goede wijze worden afgewikkeld. Samen met de wijkbewoners,
vrijwilligers en partners gaan wij dit echter ongetwijfeld voor elkaar krijgen. Niet voor niets is het
gekozen motto ‘Van U, voor u … door u!’

Wijkberaad Nieuw Waldeck

Zeger Brinkman
Secretaris
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Ambitie en activiteiten 2012
(Bron bewonersvergadering, 23 november 2011)
1. Ambities en activiteiten 2012
a. Voortzetting uitvoering communicatieplan
b. Opstarten specifieke werkgroepen
c. Hoe te communiceren?
d. Samen-doen activiteiten (zie 3.f.)
e. Buitenspeeldag 13 juni 2012
f. Wijkschouw/-wandeling(en)
g. Uitbouwen contacten partners
h. Thema-avonden?
i. Activiteitenprogramma 2012 stadsdeel
j. Welkomstmap nieuwe bewoners (zie 2.a.)
2. Voortzetting uitvoering communicatie
a. Welkomst map nieuwe bewoners.
De welkomst map is er (nog) niet gekomen. Wel is er flyer gemaakt met o.a. de in-en outs
van het wijkberaad en zijn werkgroepen. Nieuwe bewoners worden welkom geheten mits zij
wonen in het werkgebied van een buurtcontactpersoon. De nieuwkomer krijgt een
bloemetje. In 2012 zijn er 7 nieuwe wijkbewoners verwelkomd.
b. Inloopavonden.
De inloopavonden zijn gehandhaafd op de laatste donderdag van de maand. De inloop was
minimaal en zal met ingang van 2013 worden opgeheven.
c. Contactmogelijkheden met wijkbewoners in De Geest en De Geest als ‘thuisbasis’.
Dit is een doorlopend proces waarbij zowel het wijkberaad en zijn vrijwilligers als het beheer
van de wijkcentrum De Geest betrokken zijn. De resultaten zijn niet meetbaar geweest.
In oktober 2012 is de I-shop geopend in De Geest. Bewoners hebben nu hun “weet-winkel
om de hoek”. Helaas is de speel-o-theek verhuisd naar Houtwijk. De wijk-/jongerendag is niet
verder uitgewerkt door het ontbreken van vrijwilligers.
d. Social media.
Het wijkberaad beschikt over een facebook pagina Nieuwwaldeck en een twitteraccount
@NwWaldeck.
e. Vrijwilligersavond.
In de wijk is geen aparte vrijwilligersavond gehouden. In plaats daarvan was er in november
2011 voor de vrijwilligers uit heel Loosduinen een door de gemeente georganiseerde
vrijwilligersvond in een feesttent op het Loosduinse Hoofdplein.
Vanuit Nieuw Waldeck hebben hier acht personen aan deelgenomen.
3. Opstarten specifieke werkgroepen
a. Werkgroep Groen.
(1) Deze is opgericht januari 2012 en heeft als doel:
- het opstellen van ene inventarisatie rapport,
- enthousiasmeren van wijkbewoners om meer betrokken te zijn (worden) bij het groen
in de directe woon- en leefomgeving.
(2) De werkgroep had eind 2012 het inventarisatierapport Groen met de delen Onkruid,
Bomen, struiken, perken en kale plekken, Walkanten en Niet openbaar groen nagenoeg
gereed.
(3) Op 6 oktober 2012 is een snoei- en bloeiactie georganiseerd.
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b. Buurtcontactpersonen.
Deze werkgroep is opgericht op 16 november 2011 en is een langzaam groeiende groep. Per
drie maanden is er een inloop gehouden voor de leden om informatie uit te wisselen. De
groep heeft een flyer ontworpen voor nieuwe bewoners en heet nieuwe bewoners welkom
(in hun werkgebied) met een bloemetje en hebben aandacht voor (hulpbehoevende)
medebewoners.
c. Werkgroep water.
De werkgroep is omgezet naar een Commissie Water (CW). Het wijkberaad heeft de
opdracht aan de commissie geformuleerd en verstrekt. Eind november heeft de commissie
de voortgang besproken met het wijkberaad. Hieruit bleek dat de commissie niet de
gewenste informatievoorziening en voortgang heeft kunnen bewerkstelligen. Daarop is na
gezamenlijk overleg besloten in januari 2013 de bereikte resultaten te inventariseren en op
basis hiervan een vervolgaanpak te formuleren.
d. Buurt InterventieTeam.
Het BIT is een reeds bestaande werkgroep van 16 enthousiaste vrijwilligers. De gemeente
beschouwt het BIT als een zelfstandige werkgroep met een eigen subsidiering. Dat betekent
dat er van de activiteiten in 2012 een eigen jaarverslag moet worden gemaakt. Zie bijlage 2.
e. Werkgroepen parkeren/veiligheid en commissie media/PR zijn niet gestart daar zich hiervoor
(nog) geen vrijwilligers beschikbaar hebben gesteld.
f. Samen-doen activiteiten zijn niet georganiseerd in 2012. Wijkbewoners hebben zich hiervoor
niet aangemeld.
4. Hoe te communiceren?
a. Website, email en forum.
(1) De website is het gehele jaar up-to-date gehouden. Alleen bij ‘speciale gebeurtenissen’
werd de website meer dan gemiddeld (ca. 30 maal per dag) bezocht. Uit informatie blijkt
dat de website ook door kranten en gemeenteambtenaren wordt bezocht en gebruikt als
bron van informatie.
(2) E-mail berichten met wijkbewoners werden direct beantwoord en in de meeste gevallen
gevolgd door mondeling overleg.
(3) Het forum op de website is slechts 2x door wijkbewoner(s) benut.
b. Nieuwsbrief ‘Het Muzik(r)antje’.
De nieuwsbrief is vijfmaal uitgegeven in dezelfde stijl om de herkenbaarheid te vergroten.
De distributie werd voor een groot deel verzorgd door BIT-leden.
c. Nieuwsflits.
Deze “flits” word digitaal verzonden naar wijkbewoners (en/of partners) en vindt plaats als
belangrijke informatie op korte termijn moet worden doorgegeven en niet kan wachten op
de verschijning van een nieuwsbrief. In 2012 zijn drie nieuwsflitsen verzonden. Eind maart
over de wijzigingen van de dienstregeling 2013 voor bus 21 (voorheen 14) en 26, eind april
over de onverwachte bestuurswisselingen en de daarmee samenhangende extra
bewonersvergadering eind mei en eind juni ter herinnering aan het bezoek van
stadsdeelwethouder Karsten Klein aan de wijk.
d. Posters (A3).
Deze zijn verspreid als aankondiging van de bewonersvergaderingen en de snoei- en
bloeiactie in oktober.
e. Folders/flyers.
Het is niet noodzakelijk gebleken nieuwe folders of flyers te laten verschijnen.
f. Artikel in de krant (persberichten).
In 2012 zijn zeven persberichten verzonden aan kranten die in Loosduinen verschijnen en
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berichten hieruit in de desbetreffende kranten gepubliceerd. De onderwerpen betroffen
diverse bewonersvergaderingen, bezoek van de stadsdeelwethouder Karsten Klein (2x) en
wethouder Ingrid van Engelshoven aan Nieuw Waldeck, samenwerking met de Tuinenbuurt,
wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2013 voor buslijn 21, 23 en 26 en de snoei- en bloeiactie.
g. In wijkcentrum De Geest is door het wijkberaad in samenwerking met Stichting VÓÓR Welzijn
de digitale muurkrant geplaatst. Voor de vulling is het wijkberaad verantwoordelijk. Op
verzoek van het wijkberaad is het wijkcentrum voorzien van Wi-Fi (draadloos internet).
h. Voor de interne communicatie is tweemaal een vrijwilligersflits opgesteld, speciaal gericht op
informatie voor de vrijwilligers.
5. Buitenspeeldag
De buitenspeeldag op 13 juni 2012 is georganiseerd door bewoners van de Louis Armstrongkade
met ondersteuning van VÓÓR Welzijn (kinderwerk). Het wijkberaad speelde hier alleen de rol
van ontvanger subsidie en verantwoordelijke voor de financiële verantwoording. De
Buitenspeeldag was een groot succes. Gedurende de dag hebben verschillende kinderactiviteiten
plaatsgevonden. Ca. 80 kinderen namen deel.
6. Wijkschouw/wandeling
Het jaarlijkse bezoek van (stadsdeel) wethouder Karsten Klein heeft op 28 juni plaatsgevonden.
Voorafgaande hieraan heeft het wijkberaad een aantal aandachtspunten kenbaar gemaakt.
Tijdens het bezoek is per fiets een tocht gemaakt om een aantal knelpunten te tonen. Na afloop
vond er een gesprek plaats met bewoners. De actiepunten voortkomend uit het bezoek zijn
genoteerd en vastgelegd door het stadsdeel.
7. Uitbouwen contacten met partners
Door het wijkberaad zijn alle partners, die een bijdrage (kunnen) leveren aan het woon- en
leefklimaat aan/voor wijkbewoners in kaart gebracht. Met alle partners is een gesprek gevoerd
met als doel te bezien waar men elkaar kan versterken. Over heel 2012 is de algemene lijn dat de
partners (nog) niet zover zijn dat zij het wijkberaad proactief benaderen.
De huidige opzet en invulling van het uitvoeringsoverleg, dat elk kwartaal heeft plaatsgevonden
op het stadsdeelkantoor met de gemeente en andere professionele partners als gesprekspartner,
leverde in 2012 naar de mening van vertegenwoordigers van het wijkberaad hierdoor te weinig
resultaat op.
8. Thema-avonden
Deze zijn niet gehouden door te weinig belangstelling of signalen vanuit de wijkbewoners. Een
positieve uitzondering hierop is de thema-avond die is geïnitieerd door de gemeente in het kader
van de actie ’Aan de slag in Loosduinen’. Zie punt 3 van de ‘Bijzondere activiteiten’.
9. Activiteitenprogramma stadsdeel 2012
In november heeft het wijkberaad per brief de wensen van de wijkbewoners voor 2013
ingediend bij het stadsdeel. Een aantal punten (ook van 2011) zijn (nog) niet verwerkt of in gang
gezet. Het wijkberaad is daarom overgegaan naar het opstellen van een activiteitenplanning voor
2013 waarin alle actiepunten, ook die van het gemeentelijke activiteitenprogramma, zijn
benoemd. Deze actiepuntenlijst met 32 actiepunten wordt regelmatig op voortgang besproken
met een vertegenwoordiger van de gemeente.
In het stadsdeel Loosduinen is begin november een inloopavond gehouden waar bewoners
individueel hun wensen kenbaar konden maken. Vanuit de wijk was er nauwelijks belangstelling.
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Bijzondere activiteiten
1. Speeltuinen
a. In de Toscaninistraat werd plotseling, zonder vooraf enige communicatie de speeltuin
heringericht. Voor de uiteindelijke opening dienden een aantal bewoners bezwaren in over
de overlast e.d. Op voorstel van het wijkberaad is er met de bewoners een overleg gehouden
en de daaruit voortvloeiden gewenste acties zijn door stadsdeel Loosduinen opgepakt. De
officiële opening door de stadsdeelwethouder Karsten Klein vond plaats op 25 april 2012. In
september is er een evaluatieavond gehouden met omwonenden. Als gevolg van bezwaren
van bewoners uit de Toscaninistraat zijn speeltoestellen verplaatst naar de ‘playground De
Meent’.
b. Billie Holidaystraat.
De geplande herinrichting van deze speeltuin is in 2012 niet gerealiseerd. De aanbesteding
en financiën zijn nu echter rond, waardoor in januari 2013 kan worden begonnen met de
aanleg. Op 21 augustus 2012 is eveneens naar aanleiding van bezwaren van omwonenden
door het stadsdeel Loosduinen een informatieavond gehouden. De bezwaren zijn zodanig
dat zij de herinrichting niet in de weg staan.
2. Bewonersenquête omgeving Palestrinaweg
Naar aanleiding van signalen van bewoners wonende aan de Palestrinaweg 100 tot en met 258 is
in april 2012 een enquête gehouden onder negentig huishoudens.
De vragen waren gericht om de woonomgeving (schoon, heel). De naar voren gebrachte klachten
met verantwoordelijkheid gemeente zijn verholpen, de ander klachten liggen op terrein van Haag
Wonen en zijn nog onvoldoende opgelost.
3. Graffiti-meldpunt
Het wijkberaad heeft in juli 2012 een overeenkomst gesloten met het graffiti meldpunt van de
gemeente Den Haag. Door de overeenkomst zal graffiti gratis worden verwijderd van openbare
gebouwen en met toestemming van de eigenaar van privé-bezittingen en eigendommen van
VvE’n. Huurders kunnen een verzoek tot verwijdering indienen bij hun verhuurder
(woningbouwcorporatie).
4. Terrascampagne Stichting Boog
Door de Stichting Boog is een terrascampagne geïnitieerd met subsidie van het stadsdeel
Loosduinen. De terrascampagne vond plaats in de Rossini-, Toscanini- en Paganinistraat
(Italiaanse buurt) en had als doel om met bewoners te praten over hun woonomgeving. Bij het
presenteren is het wijkberaad aangehaakt en heeft aan alle ‘terrassen’ deelgenomen. In totaal
zijn er zeven terrasgesprekken geweest in de periode juni/juli en een centrale afsluiting in
september. Stichting Boog heeft een eindverslag over de uitkomsten opgesteld.
5. Project Jongeren Conferentie Loosduinen
In september is de Jongeren Conferentie Loosduinen gehouden, geïnitieerd door de gemeente
Den Haag. Het beoogde doel was om jongeren ‘hun’ plannen en/of ideeën te laten presenteren
en te realiseren met behulp van professionals. Voor Nieuw Waldeck was ‘een graffitigroep’
gevormd met vijf jongeren voor het voorbereiden, ontwerpen en het in 2013 houden van een
workshop en uiteindelijk het aanbrengen van graffiti op de twee muurtjes nabij playground ‘De
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Meent’ aan de Maurice Ravelweg. Het wijkberaad heeft dit project mede begeleid en o.a. de
subsidie bij gemeente Den Haag en Fonds 1818 aangevraagd (en verkregen).
6. De snoei- en bloeiactie
Deze is op 6 oktober 2012 gehouden met een goede communicatie naar de wijkbewoners en
afstemming met de groenbeheerder van het stadsdeel Loosduinen. Ook zijn de woningbouwcorporaties HaagWonen en Staedion hierbij betrokken. De actie in oktober kan succesvol worden
genoemd. Circa 60 personen waren aanwezig bij de gezamenlijke afsluiting. De afsluiting was in
samenwerking met het project ‘Jong kookt voor Oud’. Na evaluatie is vastgesteld dat de wijze
van opzet van de actie gehandhaafd moet blijven. De actie zal in 2013 in de maanden maart en
september plaatsvinden. Tijdens de voorbereiding en uitvoering blijkt GROEN een goede bijdrage
te leveren aan de communicatie tussen bewoners onderling en tussen bewoners en wijkberaad.
Donaties/subsidies voor deze dag kwamen van de gemeente Den Haag, Fonds 1818 en de
woningbouwcorporaties Staedion en HaagWonen.
7. Thema avond ‘Wijkberaad van de Toekomst’
Op 18 oktober 2012 vond er in Loosduinen (locatie De Geest) in het kader van de campagne ‘Aan
de slag in Loosduinen’ een thema-avond plaats met de wethouders Karsten Klein en Ingrid van
Engelshoven. Het wijkberaad trad op als gastheer en heeft de presentatie verzorgd van het
uitverkozen thema ‘Wijkberaad van de Toekomst’, waarin het Wijkberaad Nieuw Waldeck zijn
ambities en beleid voor de (nabije) toekomst ontvouwt.
8. Bewonersdag Maairust
Op 24 oktober 2012 heeft Vestia, in samenwerking met de bewonerscommissie en de
welzijnsorganisaties VÓÓR Welzijn en Stichting Boog, een kennismakingsdag georganiseerd voor
de bewoners van het complex Maairust aan de Oude Haagweg. Hiervoor waren de bewoners
uitgenodigd in wijkcentrum De Geest. Het wijkberaad heeft ook deelgenomen aan deze
succesvolle gebeurtenis.
9. Vrijwilligersmarkt
Begin november 2012 heeft het wijkberaad en werkgroepen zich gepresenteerd tijdens de door
de gemeente georganiseerde vrijwilligersmarkt op het Loosduinse Hoofdplein. Er zijn jammer
genoeg geen extra vrijwilligers geworven. Aansluitend vond een vrijwilligersfeest plaats waar
acht leden van het wijkberaad aanwezig waren.
10. Tuinenbuurt
De bewonersorganisatie Tuinenbuurt is per 1 januari 2012 opgeheven. Wijkberaad Nieuw
waldeck is benaderd met de vraag of de mogelijkheid aanwezig is om de belangen van de
Tuinenbuurt te behartigen en de Tuinenbuurt als vijfde buurt op te nemen. Op de najaarsvergadering op 20 november 2012 is besloten om een samenwerking met de Tuinenbuurt aan te
gaan en dit in 2013 in de statuten te laten opnemen.
11. Project Jong en Oud (VÓÓR Welzijn, jongerenwerk)
a. Algemeen.
Bij deze projecten is het wijkberaad slechts zijdelings betrokken.
b. Jong kookt voor Oud.
Elke woensdag maken ca. 25 wijkbewoners van 55+ gebruik van de maaltijd, bereid door
jongeren. Het project won de Piet Vink prijs in 2012 en werd genomineerd (beste 10) bij het
Oranje Fonds (Appeltjes van Oranje). De uiteindelijke winnaar zal in 2013 bekend worden
gemaakt.
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c. De Geest Bruist.
Tweemaal werd deze activiteit, waar jongeren samen met ouderen activiteiten uitvoeren,
georganiseerd.
12. Onderdoorgang Maurice Ravelweg
In het kader van het activiteitenprogramma 2012 van het stadsdeel Loosduinen is in 2012 de
toegang tot de onderdoorgang van de Maurice Ravelweg naar de Albert Rousselstraat verbreed.
Hierbij is het toegangspad op dezelfde breedte gebracht als de onderdoorgang waardoor het
zicht en de sociale controle met 100% verbeterd is. Als er vervolg is er gesproken over de wens
en mogelijkheden van het aanbrengen van een graffitikunstwerk .
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Media
Het doel van media belangstelling opwekken is om bewoners op een andere wijze te betrekken bij de
acties van het wijkberaad en hen te laten weten wat het wijkberaad doet.
Zoals hiervoor al gemeld heeft het wijkberaad diverse persberichten aangeboden aan de Nieuwe
Loosduinse krant, Posthoorn en AD/Haagsche Courant. Persberichten zijn opgesteld naar aanleiding
van bewonersvergadering(en), samenwerking met de Tuinenbuurt, wijzigingsvoorstellen
dienstregeling 2013 buslijn 21, 23 en 26, bezoek stadsdeelwethouder in het kader van de
zogenoemde ‘Klein-gesprekken’, snoei- en bloeiactie en activiteit bezoek wethouders met het thema
‘Wijkberaad van de Toekomst’.
Naar aanleiding van de thema-avond ‘Wijkberaad van de toekomst’ is er spontaan een publicatie
geplaatst over de ‘toestand van het water’ oftewel de zorgbarende waterkwaliteit.
Publicaties in de media hebben niet bijgedragen tot extra reacties of bijval van bewoners.
Alleen de snoei- en bloeiactie, waar hulpvragenden over konden bellen, heeft een enkele reactie
opgeleverd.
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Commissie Loosduinen (CL)
1. Vertegenwoordiging
a. Door bestuurswisselingen is tijdelijk geen vertegenwoordiger beschikbaar geweest in
de projectgroep Welzijn & Beheer (WB).
b. De vertegenwoordiging 2012.
Henk de Valk CL en projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV).
Zeger Brinkman CL en projectgroep WB (m.i.v. mei 2012).
2. Direct betrokken belangenbehartiging Nieuw Waldeck
a. Buslijn 26 en 21
HTM diende een wijzigingsvoorstel in v.w.b. dienstregeling lijn 21 en 26 voor 2013.
Dit zou leiden tot het opheffen van de halte Alberdastraat (lijn 21) en opheffen
verbinding van Nieuw Waldeck naar Kijkduin (lijn 26). In gezamenlijke inspanning
met CL en ondersteuning vanuit politieke partijen (o.a. CDA) is dit niet doorgegaan.
b. Tramhalte Burg. Hovylaan
Voorstel van gemeente Den Haag tot inrichten van een nieuwe tramhalte in de
Loosduinse Hoofdstraat ter hoogte van dansstudio Pola Lichtendahl en het opheffen
van de halten Burg. Hovylaan en Lippe Biesterfeldweg. Samen met de wijkberaden
Houtwijk en Kom Loosduinen is op verzoek door de Commissie Loosduinen een
negatief advies ingediend en een alternatief voorstel gedaan, te weten handhaving
en rolstoeltoegankelijk maken van de halte Burg. Hovylaan en handhaving halte
Lippe Biesterfeldweg.
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Interne organisatie
1. Bestuurssamenstelling (Algemeen Bestuur)
a. Per 1 januari 2012
Voorzitter :
Cor de Zeeuw
Jules Massenethof
Secretaris:
Wouter van Elst
Hector Berliozkade
Penningmeester:
Henk de Valk
Strausslaan
Algemeen lid:
Loe Holleman:
Louis Armstrongkade
Lid, vanuit werkgroep:
Zeger Brinkman
Hector Berliozstraat
Lid vanuit BIT:
Henk Snijder
Toscaninistraat
b. Op de bewonersvergadering van 18 april traden C. de Zeeuw, W. van Elst en L. Holleman
tijdens de vergadering af. Het was daarom noodzakelijk om op 30 mei een extra
bewonersvergadering uit te schrijven om met de bewoners over de voortgang te overleggen.
c. (Extra) bewonersvergadering 30 mei 2012
Voorzitter:
Henk de Valk
Strausslaan
Penningmeester
Henk de Valk (tijdelijk) Strausslaan
Secretaris
Zeger Brinkman
Hector Berliozstraat
Lid vanuit BIT:
Henk Snijder
Toscaninistraat
Lid vanuit Groen
Irma de Kleijn
Strausslaan
d. Tijdens bewonersvergadering 26 november 2012
Voorzitter:
Henk de Valk
Strausslaan
Penningmeester
Cathi v der Kruit
Palestrinaweg
Secretaris
Zeger Brinkman
Hector Berliozstraat
Lid vanuit BIT:
Henk Snijder
Toscaninistraat
Lid vanuit Groen
Irma de Kleijn
Strausslaan
vacature
vacature
vacature
e. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Overleg DB-leden heeft zoveel plaatsgevonden als noodzakelijk werd geacht.
2. Vergadering Algemeen Bestuur (AB)
Het AB heeft negen keer vergaderd. Deze vergaderingen waren openbaar, bewoners hebben hier
geen gebruik van gemaakt.
3. Bewonersvergadering
Deze werden gehouden op:
a. 18 april 2012, totaal aantal aanwezigen 40,
b. 30 mei 2012, totaal aantal aanwezigen 35,
c. 20 november 2012, aantal deelnemers (inclusief vijf bewoners Tuinenbuurt) 31.
4. Leden werkgroepen/commissie
a. Buurt Interventieteam
15
b. Werkgroep Groen
6
c. Werkgroep buurtcontacten
16
d. Commissie Water
3
e. Ondersteunende vrijwilligers
2
N.B. In oprichting is een werkgroep PR/media. Door gebrek aan vrijwilligers voor deze
werkgroep zijn de taken vooralsnog waargenomen door het Dagelijks Bestuur (DB).
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5. Administratieve ondersteuning (AO)
Voor 2012 was voor het geheel jaar administratieve ondersteuning ingekocht bij Stichting Boog.
Gemiddeld kwam dit neer op 4 uur per week. De invulling was niet altijd even effectief . Voor
2013 werd een korting opgelegd van 25% , maar de subsidie is vrij te besteden in 2013. Besloten
is om voor 2013 geen administratieve ondersteuning in te kopen. Het werk zal door de secretaris
worden uitgevoerd en een oproep aan de wijkbewoners om te ondersteunen. Het bedrag zal
worden gereserveerd
6. Secretariaat
a. Aanvang structuur te brengen en opschonen archief
b. Eind 2012 is er een jaarplan 2013 opgesteld
7. Financiën
Bij het aantreden van de nieuwe penningmeester is besloten om per 1 januari 2013 de financiële
administratie op een andere wijze bij te houden. Hierdoor is een ander boekhoudprogramma
aangeschaft.
Zie verder bijlage 1
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Conclusies en aanbevelingen
1.

Conclusies
a. Met een beperkt aantal vrijwilligers is een aanvang gemaakt met het meer herkenbaar
maken van het wijkberaad en werkgroepen.
b. De inspanning voor 2012 vanuit het wijkberaad is vooral gericht op communiceren naar de
bewoners en het verankeren van de werkgroepen BIT, GROEN, Buurtcontact en Commissie
Water.
c. De respons van de bewoners word als onvoldoende beschouwd, waardoor het draagvlak ter
discussie kan komen staan.
d. Het in kaart brengen van het netwerk “partners” heeft plaatsgevonden, maar heeft
onvoldoende rendement opgeleverd .
e. De bezetting van het bestuur is onvoldoende om alle werkzaamheden goed uit te voeren.
Tevens is de bezetting een te smalle basis om de continuïteit te waarborgen. Vooral op het
gebied van communicatie (nieuwsbrieven, website, muurkrant) is menskracht te kort.
f. Over het gehele jaar is de toetreding van vrijwilligers tot het bestuur en/of werkgroepen
achtergebleven bij de verwachtingen.
g. Het onderwerp GROEN draagt bij aan de communicatie tussen wijkbewoners en tussen
wijkbewoners en wijkberaad.

2.

Aanbevelingen
a. Stel prioriteiten, daar de menskracht onvoldoende is om de ambitie te verwezenlijken.
b. Breid het bestuur uit.
c. Richt in 2013 de aandacht op vraag/reactie vanuit bewoners.
d. Werkgroepen dienen een zelfwervende functie te hebben.
e. Benadruk bij partners dat verbinden en elkaar versterken in het belang is van de
wijkbewoners (meer kennis, betere communicatie).
f. Investeer in het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van het wijkberaad bij de
bewoners (verbeter imago).
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Bijlage 1: financieel overzicht 2012
Inkomsten
Subsidies

Regulier
A.O.
Wijkgericht
BIT
Incidenteel

Overige
Totaal

Uitgaven

2012
totaal
5.043,00

€

Begroting 2012
totaal
plus/min
5.043,00 €
-

€ 1.248,00
€ 2.700,00
€
575,00
€ 1.066,87
€ 10.632,87

€
€
€
€
€

3.000,00
1.500,00
9.543,00

€

2012
totaal

Huisvestingskosten
Huur
€ 754,34
Onderhoud/vervanging € 516,96
Overige
€
Beheerskosten
Energie
€ 149,17
Water
€
Telefoon
€ 400,98
Verzekeringen
€
84,47
Verontreinigingsheffing €
Overige
€
Organisatiekosten
Kantoor
€ 711,92
Porto
€ 100,00
PR
€ 516,40
Overige
€
Wijkgerichte activiteiten
Nieuwsbrieven
€ 1.804,65
Website
€ 202,82
Digitale muurkrant
€ 136,60
Bewonersvergaderingen € 1.585,62
Straatfeest L.A. kade
€ 1.096,77
De Geest bruist!
€ 652,65
Buurt Interventie Team € 2.639,48
Wg. Buurtcontacten
€ 168,33
Wg. Groen
€ 562,05
Vrijwilligerskosten
€ 603,83
Overige
€ 1.918,55
Totaal
€ 14.605,59
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€
€
€
€
€

Begroting 2013
totaal
€ 5.043,00
€ 6.182,00
1.248,00 €
300,00- € 3.000,00
925,00- €
1.066,87 €
1.089,87 € 14.225,00

Begroting 2012
totaal
plus/min

Begroting 2013
totaal

€
€
€

1.000,00
-

€
€
€

245,66516,96
-

€
€
€

500,00
1.275,00
-

€
€
€
€
€
€

125,00
300,00
100,00
-

€
€
€
€
€
€

24,17
100,98
15,53-

€
€
€
€
€
€

150,00
350,00
100,00
-

€
€
€
€

1.000,00
100,00
350,00
118,00

€
€
€
€

288,08166,40
118,00-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.450,00
500,00
1.500,00
3.000,00
9.543,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

354,65
297,18136,60
85,62
1.096,77
652,65
360,52168,33
562,05
603,83
1.918,55
5.062,59

€ 1.500,00
€
100,00
€
350,00
€
€
€ 1.500,00
€
300,00
€
100,00
€ 2.000,00
€
€
€ 3.000,00
€
€
€ 3.000,00
€
€ 14.225,00
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Bijlage 2: jaarverslag Buurt Interventieteam (BIT)

Nieuw Waldeck
Jaarverslag 2012 Buurt Interventie Team Nieuw
Waldeck
Het BIT NW is in het najaar 2005 met ondersteuning van de Stichting Boog van start gegaan. Het
team functioneert als zelfstandig onderdeel van de Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck en heeft tot
doel het signaleren van misstanden en gebreken in de wijk en het melden hiervan aan de betrokken
autoriteiten (politie, woningbouwcorporaties en gemeentelijke diensten). Het team is ook
aanspreekpunt voor bewoners die het gevoel hebben dat hun meldingen door gemeentelijke
diensten, woningbouwcorporaties e.d. niet worden behandeld. Het BIT probeert waar mogelijk
overlast bezorgende personen op hun gedrag aan te spreken.
Het kantoor van de Stichting Wijkberaad in het wijkcentrum De Geest wordt als onderkomen voor
het team gebruikt.
Begin januari 2012 bestond het team uit 15 personen (6 mannen en 9 vrouwen).
In 2012 is afscheid genomen van An, zij was er vanaf de oprichting in 2005 bij en in augustus 2012 is
er gelukkig weer een nieuw lid verwelkomd bij het team. Het werven van nieuwe leden blijft een
aandachtspunt voor 2013
Het functioneren van het BIT in 2012 is een voortzetting van de trend die is ingezet in 2011.
De looprondes werden uitgebreid naar de woensdag en de vrijdag, er wordt nu op vier dagen in de
week gelopen op wisselende tijden en soms met meerdere teams tegelijk. Er zijn nu extra portofoons
beschikbaar voor contact tussen de teams onderling en de mogelijkheid om in geval van nood of
urgentie direct met het bureau van politie in Loosduinen in contact te treden. De veiligheid van het
team is hierdoor verbeterd.
De samenwerking tussen de teams in Houtwijk en Kraaijenstein is ook in 2012 voortgezet.
De gebreken en storingen die de BIT-leden hebben doorgegeven, werden snel verholpen door de
verantwoordelijke instanties. Slechts in een gering aantal gevallen moest er een herhaalde melding
volgen.
De aard van de meldingen betrof meestal de openbare verlichting; mankementen aan de bestrating
en straatmeubilair; begroeiing; zwerfvuil; afval en foutparkeerders die de doorgang voor
hulpdiensten belemmeren. Ook de waterkwaliteit in de wijk wordt in 2012 nauwlettend gevolgd. Er is
ook extra aandacht voor de veiligheid en netheid van de in de wijk aanwezige kinderspeelplaatsen.
In de periode voorafgaand aan de jaarwisseling 2012 – 2013 heeft het BIT NW een waardevolle
bijdrage geleverd aan de veiligheid in de wijk, vooral in het opsporen van illegale opslag van
brandbare materialen en het informeren van de bewoners over risicovolle situaties, bv het aanwezig
zijn van blauwe papiercontainers en afvalcontainers op de openbare weg. Bewoners werden er op
gewezen de brandbare containers ’s-avonds binnen te zetten en losse brandbare objecten als houten
tuinbanken etc. vast te maken of te verplaatsen.
De goede samenwerking met de wijkagenten en de uitgebreide briefing samen met de teams
Houtwijk en Kraaijenstein heeft mede bijgedragen tot het slagen van de inzet van het BIT NW
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Iin 2012 was het team evenals in 2011 in de persoon van de coördinator of diens plaatsvervanger in
een aantal werkgroepen van het Stadsdeelkantoor Loosduinen en het Wijk Beraad Nieuw Waldeck
vertegenwoordigd in de onderstaande bijeenkomsten:
-Het Uitvoeringsoverleg Nieuw Waldeck;
-Het decentrale ACON overleg (Ambtelijke Commissie Oud en Nieuw);
-Coördinatorenoverleg van het Stedelijk Netwerk Veiligheid en welzijn.
-Bewonersvergaderingen die door het Wijk Beraad NW werden georganiseerd.
-Maandelijks overleg met alle BIT teams in Loosduinen bij de politie Haaglanden in Loosduinen.
In 2012 hebben diverse teamleden weer aan diverse cursussen deelgenomen,
Op het Stedelijk Netwerk vrijwilligersfeest in mei 2012 heeft het team deelgenomen aan de diverse
workshops.
In juni is, in samenwerking met de teams Houtwijk en Kraaijenstein, de training “omgaan met
agressie en aanspreken hangjongeren” gevolgd door een aantal leden. Doormiddel van praktijk
situaties werd geoefend op het omgaan en aanspreken van jongeren in moeilijke situaties, tevens
werd het gebruik van de portofoons geoefend.
In september 2012 heeft een aantal teamleden gebruik gemaakt van de door de dienst Stedelijk
Netwerk
aangeboden cursusdag ‘terug naar school’. In dit kader volgden we de navolgende workshops;
Inbraakpreventie, straatcultuur, lichaamstaal, graffiti, schouwen openbare ruimte.

In 2012 is er in samenwerking met de Bestuursdienst Gemeente Den Haag Afdeling Openbare Orde
en Veiligheid een aantal acties door het BIT NW uitgevoerd, te weten;
In mei/juni de actie “Inbraakpreventie “, bewoners werden d.m.v. flyers en huisbezoeken er op
attent gemaakt om de inbraakgevoeligheid van hun woning te verbeteren. Tevens werd er
aangeboden om een kierstandhouder of een deurspion te laten monteren via de gemeente. Als dank
voor de medewerking ontvingen de bewoners een schakelklok ter beveiliging van hun woning. De
locaties voor deze actie waren mede bepaald door de inbraakcijfers die bij de politie over Nieuw
Waldeck bekend zijn. Er werden ruim 150 woningen bezocht.
In september is er op het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein de actie “fietsdiefstal preventie”
uitgevoerd.
Door het uitreiken van sleutelhangers en een papieren fietsketting om het voorwiel te plaatsen
werden fiets eigenaren erop gewezen hoe simpel het is een fiets te stelen als die niet vast staat aan
het rek of een paal.
Er werden 250 fietsen voorzien van informatie en de eigenaren hierover aangesproken.
De zichtbaarheid van het team werd in 2012 verhoogd door de aanschaf van gele fluorescerende
hesjes met op de voorzijde in reflecterende letters BIT en op de achterzijde BUURTINTERVENTIE
TEAM NIEUW WALDECK.
Mede hierdoor is de veiligheid in het verkeer van het team beter gewaarborgd en de aanwezigheid
bij de bewoners verbeterd, de donkere kleding viel niet zo goed op in het verkeer en bij de
bewoners!
Op de website http://www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl werd door het BIT de BIT TIP
geïntroduceerd, bewoners kunnen hier informatie en tips lezen op het gebied van veiligheid en
welzijn.
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Deze tips worden regelmatig aangepast aan de tijd van het jaar en de actualiteiten wat betreft
veiligheid en welzijn in de wijk.
De samenwerking met de politie Loosduinen is in de loop van 2012 sterk verbeterd en dat geeft een
beter resultaat tijdens de looprondes, er wordt nu meer gerichter gesurveilleerd op het gebied van
inbraakpreventie en hangjongeren.
Het BIT heeft in 2012 ook gelegenheid gegeven aan sociale stage plaatsen voor jongeren in
samenwerking met het jongerenwerk stichting BOOG in het wijkcentrum De Geest.

Het BIT gaat in 2013 verder op de ingeslagen weg en zal zich met zijn 15 vrijwilligers opnieuw
inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Nieuw Waldeck en de recent toegevoegde
Tuinenbuurt.
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