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Voorwoord
Dit jaarverslag geeft een terugblik van de voorgenomen activiteiten in 2013 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.
Na de bewonersvergadering van 20 november 2012 heeft het wijkberaad voor het jaar 2013 een
jaarplan opgesteld om de beoogde doelen en ambitie voor 2013 zichtbaar te maken. Het jaarplan
2013 is een voortzetting van het gevoerde beleid in 2012.
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 samenwerken met diverse partners is opgepakt. 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.

Henk de Valk
Voorzitter
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Terugblik op gestelde doelen 2013
(Bron bewonersvergadering, 20 november 2012, jaarplan 2013)
Het wijkberaad had zich voor 2013 de volgende doelen gesteld.
1. Eigen vrijwilligersorganisatie versterken.
De vrijwilligersorganisatie is in omvang niet gegroeid, wel is de inzet van vrijwilligers als
intensiever en meer betrokken ervaren.
2. Bevorderen communicatie vanuit bewoners naar wijkberaad.
De contacten vanuit bewoners (niet behorende bij de vrijwilligers Nieuw Waldeck) voor advies
van het wijkberaad of een verzoek tot ondersteuning heeft op kleine schaal plaatsgevonden. Het
wijkberaad heeft initiatieven zoals Rossinilaan en Oude Haagweg maximaal ondersteund.
3. Voorzetting werkgroepen en deze uitbreiden.
De werkgroepen zijn in omvang niet uitgebreid.
4. Het realiseren van de nog openstaande actiepunten 2011, 2012 en enkele nieuwe in 2013.
Dit is een moeizaam proces geweest waar uiteindelijk de meeste actiepunten zijn verwerkt maar
niet altijd tot het gewenste resultaat hebben geleid.
5. Verder uitbouwen samenwerking met partners in de wijk.
De partners zijn in kaart gebracht, de communicatie is in gang gezet. Partners worden
uitgenodigd tekst aan te leveren voor elke uitgave van het Muzik(r)antje. Het wijkberaad neemt
deel aan de netwerkbijeenkomsten met diverse partners in de wijk. Het jaarlijks viermaal te
houden uitvoeringsoverleg onder voorzitterschap van stadsdeel Loosduinen draagt bij tot
wederzijdse informatievoorziening betreffende de wijk. Het Buurt Interventie Team heeft elke
maand een briefing op politiebureau Loosduinen (zie bijlage 2).
6. Samenwerking met Tuinenbuurt.
De ingezette koers (bewonersvergadering november 2012) heeft na overleg met
vertegenwoordigers Stadsdeel Loosduinen geleidt tot het wijzigen van de statuten
(bewonersvergadering november 2013) zodat de Tuinenbuurt nu een van de vijf buurten van
Nieuw Waldeck is.
7. Financiële onderbouwing en subsidiemogelijkheden.
Door het invoeren van een nieuw boekhoudprogramma is er goed inzicht geweest voor het
bestuur in de in- en uitgaven. Van subsidie- en donatiemogelijkheden (gemeente, Fonds 1818,
woningcorporaties) is veelvuldig gebruik gemaakt.
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Communicatie/overleg
1. Communicatie
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.
(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 zesmaal uitgegeven in dezelfde stijl om de herkenbaarheid te vergroten.
De distributie werd voor een groot deel verzorgd door BIT-leden.
c. Nieuwsflits.
In 2013 is een nieuwsflits verzonden (themamiddag met stadsdeelwethouder Karsten Klein,
overhandigen inventarisatierapport Groen en snoei- en bloeiactie).
d. Publicatieborden in Tuinenbuurt (2x) en in speeltuin Toscanini zijn benut om informatie van
het wijkberaad te verspreiden.
e. Digitale muurkrant in wijkcentrum De Geest is het hele jaar operationeel geweest en gevuld
door het wijkberaad.
f. Facebookpagina is benut, Twitteraccount in mindere mate.
g. Posters (A3).
Deze zijn verspreid als aankondiging van de bewonersvergaderingen en de snoei- en
bloeiacties.
h. Folders/flyers.
Het is niet noodzakelijk gebleken nieuwe folders of flyers te laten verschijnen.
i. Aan Posthoorn, Nieuwe Loosduinse Courant en AD/Den Haag zijn met regelmaat
persberichten aangeboden, zoals bij de overhandiging van het inventarisatierapport Groen,
de twee snoei- en bloeiacties, bewonersvergaderingen, welkomstpakket nieuwe bewoners in
de wijk, graffiti project Jongeren, Thema-avond water en de gepresenteerde
afstudeerrapporten, terrasactie Tuinenbuurt.
2. Overleg/contact met stadsdeel Loosduinen
a. Uitvoeringsoverleg heeft vier maal plaatsgevonden.
b. Brainstormsessie over de wijk op 27 juni betreffende veiligheid, overzichtelijkheid en
verlichting.
c. Het stadsdeel heeft de twee snoei- en bloeiacties maximaal ondersteund.
d. Het ‘uitrollen’ van het Buurt Serviceteam draagt bij aan een schone wijk.
e. Door vacature en wisseling groenbeheerder was de communicatie moeizaam. Dit heeft zich
aan het eind 2013 enigszins hersteld. De werkgroep Groen heeft een aantal malen overleg
gepleegd met vertegenwoordigers van het stadsdeel. De toegezegde ‘groenvisie’ is in 2013
niet gerealiseerd.
f. Voor het activiteitenplan 2014 zijn op 10 september (voorbereiding) en 10 oktober (met
wethouder Karsten Klein) inloopavonden geweest. Leden van het wijkberaad en een aantal
bewoners hebben hieraan deelgenomen. Het wijkberaad heeft per brief de bewonerswensen
voor 2014 aangegeven.
g. Op 14 september hebben diverse vrijwilligers het vrijwilligersfeest georganiseerd door het
stadsdeel Loosduinen bijgewoond.
3. Overleg met partners
Het wijkberaad heeft daar waar kansen zich voordeden het initiatief genomen voor een overleg.
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Bijzondere activiteiten
1. Speeltuinen
a. Toscaninistraat. Na de opening en evaluatie in 2012 zijn er nog een aantal losse einden die in
2013 nog niet zijn opgelost.
b. Billie Holidaystraat. Na enige vertraging is er begin 2013 een aanvang gemaakt met de
geplande herinrichting van dit speelveld. Op 28 september 2013, onder mooie
weersomstandigheden, werd het speelveld officieel geopend door wethouder Karsten Klein.
Direct na de ingebruikneming van het speelveld was er weerstand van bewoners over de
geluidsoverlast en gedrag van de hangende/spelende jeugd. In overleg met de bewoners
heeft het wijkberaad met meerdere partners naar de juiste benadering en aanpassingen
gezocht. In het voorjaar van 2014 is er een evaluatiegesprek gepland.
c. In het Hector Berliozplantsoen zijn de speeltoestellen vervangen en in de Claude
Debussystraat is het asfalt en aansluiting (aansluiting van wat op wat?) vernieuwd.
d. Op de Meent is een bank geplaatst nabij de schommels.
e. Voor de speelplek aan de Oude Haagweg is op initiatief bewoners en BOOG
(opbouwwerk/wijkberaad) op 28 oktober een inloopavond gehouden voor het herinrichten
van de voetbalkooi. Het ontwerp is op 9 december besproken. Planning en realisatie is
gepland in april/mei 2014.
f. Voor de herinrichting van het zogenoemde Rossiniplein zijn op initiatief van bewoners door
het stadsdeel Loosduinen drie ontwerpen gemaakt. De presentatie was op 25 november. De
op- en aanmerkingen zijn verwerkt in een nieuw ontwerp dat 11 december is aangeboden. In
de eerste helft van 2014 zal de uitvoering plaatsvinden.
2. Buitenspeeldag
Dankzij het initiatief van lokale bewoners Nancy, Mariska, Roger en met ondersteuning van Barry
van Straten van VÓÓR Welzijn is er wederom een buitenspeeldag georganiseerd. Trots kan men
zijn op de DE buitenspeeldag van Loosduinen. Op de Louis Armstrongkade speelden meer dan
negentig (90) kinderen ‘op straat’. Springkussen, hindernisbaan en andere spelletjes waren
geheel vrij te gebruiken. Voor het schminken stond zelfs een rij wachtenden. Gelukkig bleef de
dreigende regen uit zodat men volop kon genieten. Er was limonade, ijs, popcorn en suikerspin..
3. Activiteiten/betrokkenheid leden/vrijwilligers wijkberaad
a. Georganiseerd vanuit de wijk naar gemeentemuseum.
b. Uitdaging 2013.
c. Bouwspeelplaats in de wijk.
d. Workshops gemeente Den Haag, AWBZ/WMO 2015.
e. Halloween.
f. Loosduinen Leeft!
g. Zelfgemaakte beurs.
h. Project Jong kookt voor Oud, AWBZ/WMO 2015.
i. Groente(buurt)tuin.
j. Buurtterras Tuinenbuurt.
k. Loosduinen maakt werk van armoede.
l. Overleg herinrichten schoolplein Het Lichtbaken
m. De Geest Bruist!
n. Netwerkbrunch partners in Loosduinen.
o. Buurthuis van de toekomst.
p. Opening AC Waldeck.
q. Uitgave krant Nieuw Waldeck door ondernemer de heer Martens.
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Commissie Loosduinen (CL)
1.

Vertegenwoordiging.
a. Zeger Brinkman CL (tot ??? en projectgroep Welzijn & Beheer (WB).
b. Henk de Valk: CL en projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV).

2.

Direct van belang voor Nieuw Waldeck.
a. Uit Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV).
Handhaving tramhalte Burg. Hovylaan.
Voorstel van gemeente Den Haag tot inrichting 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. Dit voorstel is in februari ingetrokken. Uiteindelijk zal de
halte Burg. Hovylaan worden aangepast.
b. Uit Ruimte Ordening en Verkeer (ROV).
Behartiging bewonersbelangen in het project Loosduinse Vaart. Gemeente Den Haag wil
hoogbouw realisering en verdichting langs de Oude Haagweg. De bewoners willen het
‘dorpse’ aangezicht (variatie in bouwhoogte en bouwstijlen) houden.
c. Uit Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)
- Naamgeving fiets/voetpad evenwijdig aan Rossinilaan, vanaf De Meent tot Puccinistraat.
- Afgewezen voorgestelde naamgeving fietspad door de wijk van Groen van Prinstererlaan tot
Aaltje Noorderwierstraat.
d. Naar aanleiding van het 90-jarige bestaan van de Commissie Loosduinen zijn een aantal
feestelijke activiteiten georganiseerd, gevolgd door een afsluiting op 29 juni.
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Interne organisatie
1. Bestuurssamenstelling (Algemeen Bestuur)
a. Per 1 januari 2013
Voorzitter :
Henk de Valk
Strausslaan
Secretaris:
Zeger Brinkman
Hector Berliozstraat
Penningmeester:
Cathi van der Kruit
Palestrinaweg
Lid vanuit Groen:
Irma de Kleijn
Strausslaan
Lid vanuit BIT:
Henk Snijder
Toscaninistraat
Lid vanuit Buurtcontactpersonen:
vacature
Algemeen lid:
vacature
Algemeen lid:
vacature
b. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Overleg DB-leden heeft zoveel plaatsgevonden als noodzakelijk werd geacht (12 keer).
2. Vergaderingen Algemeen Bestuur (AB)
Het AB heeft zes keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar; bewoners hebben hier geen
gebruik van gemaakt.
3. Bewonersvergaderingen
Deze werden gehouden op:
a. 16 april, totaal aantal aanwezigen 45 (excl. bestuur).
Tijdens deze bewonersvergadering waren ook vertegenwoordigers van ‘partners in de wijk
uitgenodigd’.
b. 19 november, totaal aantal aanwezigen 30 (excl. bestuur).
4. Leden werkgroepen/commissie
a. Buurt Interventie Team
17 (zie bijlage 2)
b. Werkgroep Groen
6
c. Werkgroep Buurtcontactpersonen
16
d. Commissie Water
3
e. Ondersteunende vrijwilligers
2
N.B. De oprichting van een werkgroep PR/media is door onvoldoende belangstelling niet
gerealiseerd. De taken zijn waargenomen door het Dagelijks Bestuur (DB).
5. Administratieve ondersteuning (AO)
In 2013 zijn de administratieve zaken door de bestuursleden opgepakt. De oproep in de
nieuwsbrief voor ondersteuning tegen vergoeding heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.
Eind 2013 heeft Petra de Jong (Toscaninistraat) kenbaar gemaakt een aantal uren per week
beschikbaar te zijn om zich te oriënteren.
6. Secretariaat
a. In 2013 is een jaarverslag 2012 opgesteld.
b. PEP passen aanvraag verricht in november 2013.
c. Eind 2013 is een jaarplan voor 2014, met activiteiten opgesteld.
d. Leden wijkberaad volgden door Fonds 1818 aangeboden cursussen.
7. Financiën
Per 1 januari 2013 is de financiële administratie met behulp van een professioneel
boekhoudprogramma opgezet. Het hele jaar beschikte het wijkberaad over de actuele financiële
situatie. Zie verder bijlage 1.
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Werkgroepen/commissie
1. Werkgroep Groen.
a. De werkgroep heeft zijn werk (inventarisatie) in 2013 voortgezet. Op 22 februari is het
inventarisatierapport aangeboden aan wethouder Karsten Klein en vertegenwoordigers van
Staedion, HaagWonen, Stadsdeel Loosduinen en Wijkberaad Nieuw Waldeck. Op 12 augustus
is een reactie ontvangen vanuit het stadsdeel Loosduinen. De toegezegde ‘groenvisie’die
gereed zou zijn in 2013, is niet gerealiseerd. Met HaagWonen is regulier overleg gestart.
b. Snoei- en bloeiactie.
Deze actie is in 2013 op 16 maart(NL-Doet) en 21 september (Burendag) uitgevoerd. Met
inspanning van groenbeheer Loosduinen, ander partners, vrijwilligers en wijkbewoners zijn
de twee actiedagen een succes geweest. Circa tachtig personen hebben deelgenomen aan de
gezamenlijke afsluiting met soep/brood/drankje. De werkgroep heeft het aantal perken
waarin bewoners participeren in kaart gebracht.
c. Tuinbrigade.
Vanuit de werkgroep Groen is spontaan een ‘tuinbrigade’ ontstaan. Deze heeft als doel
wijkbewoners, die door fysieke omstandigheden dit zelf niet meer kunnen, te helpen met
hun tuin.
d. Gulden Klinkerproject.
Bewoners in de Hector Berliozstraat kregen het predicaat ‘platina klinker’, bewoners Jules
Massenethof zijn voorgedragen voor de Gulden Klinker.
2. Buurtcontactpersonen.
De leden van de werkgroep zijn de antenne voor het wijkberaad. In 2013 heeft er geen
noemenswaardige groei van het ledenaantal plaatsgevonden. Een succes is ‘Het welkom heten’
van nieuwe bewoners in de wijk. Met bijdrage van tuincentrum Onings, Fonds 1818 en
bibliotheek Nieuw Waldeck/Loosduinen is een welkomst/informatiepakket samengesteld. In
2013 zijn 37 nieuwe bewoners hiermee welkom geheten.
3. Commissie Water.
N.a.v . van de voortgang in 2012 is in overleg de aanpak gewijzigd. Twee studenten van het MBO
greenpoint Naaldwijk hebben in de wijk onderzoeken verricht en hun bevindingen opgesteld. Op
26 juni zijn de rapporten aangeboden aan vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, het
Hoogheemraadschap van Delfland, de Gravenhaagse hengelsportverening, dierenasiel De Wulp
en het Wijkberaad. Dit alles heeft geleid tot meer kennis en inzicht voor het wijkberaad, maar
ook de communicatie met diverse partijen is verbeterd. Op de website is een lijst met ‘meest
gestelde vragen’ geplaatst en op 9 december heeft er overleg plaatsgevonden over mogelijke
kwaliteitsverbeteringen in de watergangen van Nieuw Waldeck.
4. Buurt Interventie Team.
Het BIT is een reeds bestaande werkgroep van 17 enthousiaste vrijwilligers. De gemeente
beschouwt het BIT als een zelfstandige werkgroep met een eigen subsidiering. Dat betekent dat
er van de activiteiten in 2013 een eigen jaarverslag moet worden gemaakt. Zie bijlage 2.
5. Werkgroep Media/PR is niet gestart daar zich hiervoor (nog) geen vrijwilligers beschikbaar
hebben gesteld.
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Bijlage 1: Financieel overzicht 2013, begroting 2014

Inkomsten
€

2013
totaal
11.225,00

€

BIT + cursus
Samenvoeging
NW/Tuinenbuurt
Afrek. BIT 2011/2012
Overige subsidies

€

3.434,64

€

3.816,27

€

381,63 -

€

3.000,00

€
€
€

1.060,00
62,46
12.921,93

€
€
€

1.060,00

-

12.750,00

€
€
€

62,46
171,93

€
€
€

8.050,00

Totaal

€

28.704,03

€

28.851,27

€

147,24 -

€

20.215,00

Subsidies

Basis

Uitgaven
Huisvestingskosten
Huur
Vervanging computer
Onderhoud/vervanging
Beheerskosten

2013
totaal

Begroting 2013
totaal
plus/min
11.225,00 €
-

Begroting 2013
totaal
plus/min

Begroting 2014
totaal
€
9.165,00

Begroting 2014
totaal

€
€
€

258,73
1.676,82
-

€
€
€

500,00
1.275,00
-

€
€
€

241,27 401,82
-

€
€
€

600,00

€
€
€
€

26,41
294,54
93,17
4,40

€
€
€
€

150,00
350,00
100,00
-

€
€
€
€

123,59 55,46 6,83 4,40

€
€
€
€

350,00
100,00
365,00

Energie / afrekening
Telefoon
Verzekeringen
Overige/onvoorzien
Organisatiekosten
Kantoor
Porto
PR
Samenvoeging NW/Tuinenbuurt
Wijkgerichte activiteiten
Communicatie bijz. projecten
Uit AO: Rapporten Cie Water
Nieuwsbrieven
Website
Digitale muurkrant
Bewonersvergaderingen
Straatfeest L.A. kade
Graffiti Project jongeren
Buurt Interventie Team
Wg. Buurtcontacten/Tuinbrigade
Wg. Groen
Halloween feest
Opening Speelveld Billie Holiday

€
€
€
€

1.170,88
0,00
181,20
1.377,59

€
€
€
€

1.500,00
100,00
350,00
1.060,00

€
€
€
€

329,12 100,00 168,80 317,59

€
€
€
€

750,00
100,00
350,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

386,31
743,60
1,372,41
202,82
110,16
1.484,14
1.050,00
2.614,37
3.830,10
373,42
2.655,99
895,12
4.016,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

600,00
3.000,00
1.500,00
300,00
100,00
2.000,00
1.050,00
2.800,00
3.816,27
900,00
2.800,00
900,00
3.700,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

213,69 2.256,40 127,59 97,18 10,16
515,86 185,63 13,83
526,58 144,01 4,88 316,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

750,00
2.400,00
300,00
100,00
2.000,00
1.050,00
3.000,00
1.000,00
6.000,00
1.000,00
-

Totaal

€ 24.818,26

€

28.851,27

€

4.033,01

€

20.215,00
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Bijlage 2: jaarverslag Buurt Interventieteam (BIT)

Nieuw Waldeck
Jaarverslag 2013 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 2013 bestond het team uit 17 personen (8 mannen en 9 vrouwen).In december 2013 is,
in verband met een verhuizing, afscheid genomen van Jo van Buuren, zij was er vanaf de oprichting
in 2005 bij. Het werven van nieuwe leden blijft een aandachtspunt voor 2014.
Het functioneren van het BIT in 2013 is een voortzetting van de trend die is ingezet in 2010, 2011,
2012. Er wordt nu op 4 avonden in de week gelopen en soms ook overdag als er extra aandacht
nodig is. De portofoons die beschikbaar zijn voor contact tussen de teams onderling en de
mogelijkheid om in geval van nood of urgentie direct met het bureau van politie in Loosduinen
worden bij elke loopronde ingezet. De veiligheid van het team is hierdoor sterk verbeterd. De
samenwerking tussen de teams in Houtwijk en Kraaijenstein is ook in 2013 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; winkelwagens; afval en foutparkeerders die de
doorgang voor hulpdiensten belemmeren. Ook de waterkwaliteit in de wijk wordt in 2013
nauwlettend gevolgd. Er is ook extra aandacht voor de veiligheid en netheid van de in de wijk
aanwezige kinderspeelplaatsen.
Meldingen van bewoners aan het team op het gebied van veiligheid worden samen met de bewoners
doorgesproken en opgenomen met de gemeente, woningcorporaties en VVE’s.
In de periode voorafgaand aan de jaarwisseling 2013 – 2014 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, Stadsdeelkantoor en de uitgebreide briefing samen
met de teams Houtwijk en Kraaijenstein heeft mede bijgedragen tot het slagen van de inzet van het
BIT NW. In de laatste uitgave van het blad van het wijkberaad NW het “MUZI(K)RANTJE” was een
gehele pagina gewijd aan de veilige en gezellige viering van de jaarwisseling.
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In 2013 was het team evenals in 2012 in de persoon van de coördinator of diens plaatsvervanger in
een aantal werkgroepen van het Stadsdeelkantoor Loosduinen en het Wijkberaad Nieuw Waldeck
vertegenwoordigd in de onderstaande bijeenkomsten en vergaderingen;
-Het Uitvoeringsoverleg Nieuw Waldeck; (gemeente, politie, stichting Voor, woningbouw
corporaties)
-Het decentrale ACON overleg (Ambtelijke Commissie Oud en Nieuw) met gemeente en partners.
-Coördinatorenoverleg van het Stedelijk Netwerk Veiligheid en welzijn vanuit de gemeente Den Haag.
-Bewonersvergaderingen die door het Wijkberaad NW werden georganiseerd. (voorlichting
materiaal)
-Maandelijks overleg met alle BIT teams in Loosduinen bij de politie Haaglanden in Loosduinen.
-Vergaderingen met betrokken bewoners betreffende zaken in de openbare ruimte die extra uitleg
vragen.
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 in 2013 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.eu werd door het BIT de BIT TIP geplaatst,
bewoners kunnen hier informatie en tips lezen op het gebied van veiligheid en welzijn.
Deze tips werden ook in 2013 regelmatig aangepast aan de tijd van het jaar en de actualiteiten wat
betreft veiligheid en welzijn in de wijk. Ook in de wijkkrant werd hier aandacht aan gegeven.
De samenwerking met de politie Loosduinen is ook in 2013 zeer goed en dat geeft een beter
resultaat tijdens de looprondes, er wordt nu meer gerichter gesurveilleerd op het gebied van
inbraakpreventie en hangjongeren.
In 2013 is er door het team aan de cursus AED / EHBO deelgenomen. Op het Stedelijk Netwerk
vrijwilligersfeest in 2013 heeft het team deelgenomen aan de diverse workshops bij de Politie in de
Yp.
In 2013 is er door het BIT NW een aantal ondersteunende activiteiten in het kader van de veiligheid
uitgevoerd:
-Voorlichting en raadgeving aan bewoners bij het overleg over de herinrichting Rossinipleintje.
-Assistentie aan het wijkberaad bij de Snoei en Bloei actie in de wijk.
-In het kader van de veiligheid was het BIT aanwezig bij de straatspeeldag op de Louis
Armstrongkade.
-In het kader van Picknic in het Park was het BIT aanwezig in het Park Ockenburg.
-Ondersteuning van het wijkberaad tijdens de opening van de nieuwe speeltuin aan de Billy
Hollidaystraat.
-Aanwezig met voorlichtingsmateriaal tijdens het buurtterras gesprek in de Tuinenbuurt.
-Extra surveillance tijdens de uitval van de openbare verlichting in de Franse buurt, samen met politie
Loosduinen.
-Voorlichting en raadgeving bij de herinrichting speelveld Oude Haagweg (voetbalkooi) samen met
bewoners en ontwerpers van dit speelveld. Mede gelet op het voorkomen van mogelijke overlast
aan omwonenden.
-Op 11-12-13 ( 11 december 2013) was de landelijke NIET INBREKEN DAG. Samen met politie heeft
het BIT NW de gehele dag een aantal teams in de wijk ingezet. Tijdens de avondronde is er samen
met de politie op heterdaad een auto-inbreker ingerekend. Na de melding van een andere inbraak in
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deze omgeving en een intensieve speurtocht door BIT en Politie werden er geen daders meer
aangetroffen.
Het BIT gaat in 2014 opnieuw verder op de ingeslagen weg en zal zich met zijn 16 vrijwilligers weer
inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Nieuw Waldeck en de recentelijk toegevoegde
Tuinenbuurt.
Henk Snijder
Coördinator BIT Nieuw Waldeck
bit.nieuwwaldeck@live.nl
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