Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck
Jaarverslag 2014
(ter goedkeuring bewonersvergadering 28 april 2015)

Postadres:
Postbus 53140
2505 AC Den Haag
Bezoekadres:
Georges Bizetstraat 25 (1e etage)
2551 ZC Den Haag
Telefoon: 070-3979606
Kvk 41151580
Email: nieuwwaldeck@hotmail.com
www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl

JAARVERSLAG 2014 WIJKBERAAD NIEUW WALDECK
27 APRIL 2014

1

Inhoudsopgave
Voorwoord ......................................................................................................................................................... 3
Terugblik op gestelde doelen 2014........................................................................................................... 4
Commissie Loosduinen (CL) ..................................................................................................................... 13
Interne organisatie ...................................................................................................................................... 14
Bijlage 1: financieel overzicht 2014, begroting 2015 ...................................................................... 15
Bijlage 2: jaarverslag BIT Nieuw Waldeck 2014 ............................................................................... 16

JAARVERSLAG 2014 WIJKBERAAD NIEUW WALDECK
27 APRIL 2014

2

Voorwoord
Dit jaarverslag geeft een terugblik van de voorgenomen activiteiten in 2014 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 of 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 en bij de uitvoering
ook ondersteund wordt door de bewoners.
Na de bewonersvergadering van 19 november 2013 heeft het wijkberaad voor het jaar 2014 een
jaarplan opgesteld om de beoogde doelen en ambities voor 2014 zichtbaar te maken. Het jaarplan
2014 is een document dat een voortzetting is van het gevoerde beleid in 2011, 2012 en 2013.
Het wijkberaad kan samen met vrijwilligers en wijkbewoners terugkijken op een bewogen jaar waarin
veel inspanningen zijn verricht en ook veel is bereikt om bewoners te informeren en te betrekken.
De vloed aan bewonersinitiatieven uit 2013 zijn voor een deel doorgestroomd naar 2014 en in dit jaar
afgerond, maar er zijn in 2014 ook nieuwe initiatieven ingediend en uitgevoerd.
Aan de andere kant is door het onverwachte vertrek van secretaris Zeger Brinkman in maart het jaar
2014 meer een jaar van consolidatie dan van inspiratie en vooruitgang geworden. Met alle macht is
getracht goed koers te houden en dank zij de onvolprezen inspanningen van alle vrijwilligers is dat
dan ook aardig gelukt.
Helaas zijn niet alle in gang gezette projecten er ongeschonden van af gekomen. Mede doordat het
wijkberaad afscheid heeft moeten nemen van de met veel pijn en moeite gevonden vrijwilliger voor
administratieve ondersteuning is de ingezette reorganisatie van het archief blijven steken in de goede
bedoelingen en is alleen de homepage van de website vanaf maart slechts op de meest dringende
onderdelen bijgewerkt. Verder is jammer genoeg het persoonlijke contact met bewoners –een
speerpunt van de vertrokken secretaris- noodzakelijkerwijs aanzienlijk teruggelopen.
Wat wel is gelukt is verbetering van de communicatie in de interne organisatie van het wijkberaad.
Door de aanschaf van nieuwe computerapparatuur kunnen bestuursleden vanaf huis online contact
leggen met de server van het wijkberaad en documenten downloaden of uploaden. Hierdoor kan
ondersteuning vanuit het wijkkantoor beperkt worden tot de meest essentiële zaken.
Een ander heugelijk feit op elektronisch gebied is het succes dat de Facebook pagina van het
wijkberaad in toenemende mate heeft. Actuele berichten op dit forum worden met graagte in grote
getale gevolgd.
Concluderend kan worden gesteld dat de gestelde doelen nog steeds in zicht zijn en er per saldo een
kleine winst is bij te schrijven. Het wijkberaad is zich er echter van bewust dat zij er nog niet is. 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 in 2014
(Bron: bewonersvergadering van 19 november 2013 en jaarplan 2014)
Het wijkberaad had zich voor 2014 de volgende doelen gesteld.
1. Het bevorderen van de communicatie tussen bewoners, wijkberaad (en zijn vrijwilligers) en
partners.
2. Eigen bestuur en vrijwilligersorganisatie versterken.
3. Verder uitbouwen samenwerking met en ondersteuning van partners in de wijk.
4. Inspanningen om de kwaliteit en de veiligheid van de woon- en leefomgeving (de openbare
ruimte) te borgen.
5. Stimuleren bewonersparticipatie en betrokkenheid.
6. Tweemaal per jaar het houden van een WIJ(k)dag.
7. Het realiseren van de nog openstaande actiepunten van 2011, 2012, 2013 en 2014.
8. Aandacht voor de niet-zelfredzamen.
9. Zorg voor een goede financiële onderbouwing door borging subsidie(donatie)mogelijkheden.

JAARVERSLAG 2014 WIJKBERAAD NIEUW WALDECK
27 APRIL 2014

4

1. Het bevorderen van de communicatie tussen bewoners, wijkberaad (en zijn vrijwilligers) en
partners
a. De communicatie met de bewoners en partners was in 2014 op orde. In totaal zijn er dat jaar vijf
Muzik(r)antjes naar de bewoners/vrijwilligers en partners gestuurd om hen te informeren over
activiteiten, lopende zaken, nieuwsfeitjes, plannen, partneractiviteiten etc. Bijzondere activiteiten
zoals Wij(k)dagen en de opening van een Frans pleintje zijn ook nog onder de aandacht gebracht
met posters en/of in de omgeving bezorgde flyers.
Dat de huis-aan-huis bezorging van een nieuwsbrief op zich eigenlijk al voldoende is om de
bewoners van Nieuw Waldeck te informeren blijkt uit een bewonersonderzoek door bureau
Graswortel in opdracht van het stadsdeelkantoor Loosduinen. Volgens dit onderzoek, waarvan de
resultaten gepresenteerd zijn op de bewonersvergadering die op 24 april 2014 is gehouden,
ontvangt en leest 68% van de bewoners de nieuwsbrief ‘Het Muzik(r)antje’. Opvallend was echter
dat hetzelfde onderzoek liet zien dat met name in de Franse buurt niet bij iedereen bekend was
dat ‘Het Muzik(r)antje’ een uitgave is van het wijkberaad. Er is dus nog wel wat werk te doen om
het Wijkberaad Nieuw Waldeck als belangenbehartiger van de bewoners en uitgever van ‘Het
Muzik(r)antje’ bekender te maken. Naast de nieuwsbrief ‘Het Muzik(r)antje’ kunnen hiervoor ook
de website en de digitale muurkrant in wijkcentrum De Geest hieraan bijdragen.
b. Om de interne communicatie tussen de bestuursleden te bevorderen is in het voorjaar een
nieuwe computer/server/all-in one printer geïnstalleerd. Het is nu mogelijk voor de
bestuursleden om ook op afstand te werken.
c. De website van het Wijkberaad Nieuw Waldeck is na het aftreden van de secretaris zoveel
mogelijk up-to-date gehouden door de overige DB-leden. Het vernieuwen/verbeteren van de
website staat op de prioriteitenlijst voor 2015. De Facebook pagina wordt enthousiast bezocht.
d. Het wijkberaad is uitgenodigd deel te nemen aan het ‘Praat Mee-platform’ zoals dat in de
Notenbuurt in gebruik is genomen. Ofschoon het platform een goed middel is om bewoners bij de
wijk te betrekken, geeft het Wijkberaad Nieuw Waldeck prioriteit aan de ontwikkeling van hun
eigen website en heeft het vooralsnog afgezien van deelname.
2. Eigen bestuur en vrijwilligersorganisatie versterken
a. De bewoners maken zich zorgen over het aantal vacatures maar niemand meldt zich aan ondanks
de vele wervingspogingen daartoe, onder andere in de nieuwsbrief Het Muzik(r)antje. Het werven
van vrijwilligers via de Burenhulpcentrale verloopt ook nog niet soepel. Door de oprichting van de
werkgroep Buurtcontactpersonen is geprobeerd bewoners met elkaar te verbinden. Dat is
gedeeltelijk gelukt maar door tijdgebrek verder blijven liggen.
b. Ook in 2014 zijn voortdurend oproepen gedaan bij bewonersvergaderingen en berichten
geplaatst in de nieuwsbrief Het Muzi(k)rantje om vrijwilligers in het algemeen en bestuursleden in
het bijzonder te verkrijgen. Dit heeft niet geleid tot aanwas van bestuursleden. Wel is er
beweging in het aantal deelnemende vrijwilligers van met name het Buurt Interventie Team (BIT)
en de werkgroep Groen. Het aantal BIT’ers neemt langzamerhand toe en ook de werkgroep
Groen heeft een paar nieuwe namen kunnen noteren.
c. Bewoners blijken niet zo gauw bereid zich op te geven als vrijwilliger, tenzij er een behoorlijk
eigen belang aan is verbonden. Een goed voorbeeld hiervan is het Franse pleintje aan de
Rossinilaan waar het herinrichten van het speelplein de medewerking heeft van een tiental
omwonenden. En ook de herinrichting van de voetbalkooi aan de Oude Haagweg heeft gezorgd
voor een aantal betrokken bewoners. De bereidheid zich in te zetten als vrijwilliger is dan wel
plaatsgebonden, maar dat is niet erg, daar ligt een mooie taak voor het wijkberaad het contact en
het enthousiasme in stand te houden.
d. In 2014 is Petra de Jong voor een middag per week aangetreden als administratief ondersteuner
van het secretariaat. Helaas heeft zij door omstandigheden na een paar maanden haar
vrijwilligerswerk moeten beëindigen.
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3. Verder uitbouwen samenwerking met en door ondersteuning van partners in de wijk
a. Door een goede samenwerking met de partners in en buiten de wijk (zie de website voor verdere
informatie) is er een goed communicatienetwerk, met als gevolg dat het wijkberaad en de
partners over elkaars activiteiten geïnformeerd worden. Het wijkberaad heeft daar waar kansen
zich voordeden het initiatief genomen voor overleg en wordt ook regelmatig hiervoor
uitgenodigd.
b. Vier keer per jaar is er een soort werkoverleg op het stadsdeelkantoor, uitvoeringsoverleg
geheten. De partners hierbij zijn de woningcorporaties HaagWonen, Staedion en Vestia, de
wijkagenten en andere politiefunctionarissen, het schoolbestuur van OBS Het Lichtbaken en
verschillende medewerkers van de gemeente. Verder houden de partners elkaar op de hoogte
van hun plannen en de voortgang daarvan. Het netwerkoverleg loopt dus. Partners en wijkberaad
zijn ook bezig de praktische samenwerking in de wijk meer gestalte te geven.
c. Het wijkberaad probeert de samenwerking met de partners en de ondersteuning van hun
activiteiten ook te bevorderen door de communicatiemiddelen van het wijkberaad (nieuwsbrief,
website, digitale muurkrant, Facebook) zoveel mogelijk ter beschikking te stellen. Partners
worden enkele weken voor de verschijning van de nieuwsbrief ‘Het Muzik(r)antje’ op de hoogte
gesteld van de komende uitgave en de gelegenheid geboden kopij aan te leveren voor plaatsing.
Partners sturen ook regelmatig nieuwsbrieven, mededelingen, persberichten etc. aan het
wijkberaad met het verzoek informatie over te nemen in de diverse communicaties. Als er plaats
is en het interessant is voor de wijkbewoners wordt uiteraard aan deze verzoeken gevolg
gegeven. Het wijkberaad doet ook aan vrije nieuwsgaring en neemt regelmatig berichtgeving over
zonder dat daarvoor een gericht verzoek wordt gedaan.
d. Het AC Waldeck wil deel uitmaken van de wijk/buurt en samenwerken met andere organisaties
en neemt daarom deel aan de bezorging van de nieuwsbrief ‘Het Muzik(r)antje’ in een gedeelte
van de Duits-/Oostenrijkse buurt. Het AC Waldeck is een activiteitencentrum van Middin aan de
Billie Holidaystraat 100 waar per dag ongeveer 60 mensen met een beperking werken/
dagbesteding hebben.
e. Het kinderwerk van de Stichting VÓÓR Welzijn heeft in 2014 het initiatief genomen te komen tot
de oprichting van een Jeugdraad. Dit is een soort wijkberaad voor kinderen tussen de 9 en 15 jaar.
De bedoeling is dat de kinderen die lid worden van deze jeugdraad zelf zaken gaan benoemen die
in hun ogen verbeterd kunnen worden en een plannetje bedenken om dat doel te bereiken.
Verder worden zij betrokken bij het organiseren en begeleiden van activiteiten om zodoende
ervaring op te doen. Op 9 juli is een kennismakingsbijeenkomst/startvergadering gehouden. Er is
een bestuur benoemd en er zijn speerpunten vastgesteld. De eerste speerpunten zijn de aanpak
van hondenpoep en het pestgedrag op basisscholen. Het Wijkberaad Nieuw Waldeck is betrokken
bij dit initiatief ondersteunt de Jeugdraad zo nodig bij haar activiteiten.
f. Op 7 mei 2014 is het jaarlijkse schaapscheerdersfeest op de stadsboerderij De Kakelhof
gehouden. De Kakelhof had het gebeuren aangekondigd in Het Muzik(r)antje. Het was een
gezellige, drukke dag met veel aanloop van wijkbewoners.
g. Op 22 januari heeft een netwerkbrunch met Middin plaatsgevonden in het ‘Buurthuis van de
Toekomst’ in de Donker Curtiusstraat. Het wijkberaad was hierbij aanwezig.
4. Inspanningen om de kwaliteit en veiligheid van de woon- en leefomgeving (de openbare
ruimte) te borgen
a. Groen
Het hoeft geen betoog dat het groen een belangrijk onderdeel uitmaakt van de leefomgeving in
Nieuw Waldeck. Dat moet ook want Den Haag is een groene stad en het stadsdeel Loosduinen
zeker. Om al dat groen echter goed te onderhouden komt de gemeente al jaren eigenlijk geld te
kort. Regelmatig worden er dan wel weer potjes geld gevonden om de achterstand enigszins in te
lopen, maar dat is niet de manier van werken. Om het stadsdeelkantoor in de voortdurende strijd
bij te staan heeft de werkgroep Groen daarom in 2012 een inventarisatierapport gemaakt waarin
in woord en beeld is aangegeven op welke plekken het groenonderhoud te kort schiet.
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Het inventarisatierapport is op 22 februari 2013 aangeboden aan de stadsdeelwethouder, het
stadsdeelkantoor en de woningcorporaties.
In antwoord op het rapport heeft het stadsdeelkantoor in 2014 een concept groenvisie opgesteld
en voorgelegd aan het wijkberaad. Naar aanleiding van dit concept is er overleg geweest tussen
medewerkers van het stadsdeelkantoor en leden van de werkgroep Groen en het bestuur van het
wijkberaad. Dit overleg heeft geleid tot afspraken over de uitvoeringsplannen die op basis van
deze groenvisie worden ontwikkeld. Inspraak in en betrokkenheid bij deze uitvoeringsplannen is
de kern van de gemaakte afspraken. Het wachten is nu op de goedkeuring van de concept
groenvisie door het College van B&W. Dit wordt medio 2015 verwacht.
De gemeente is echter niet de enige speler op het gebied van het groenonderhoud. Ook
Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties hebben groen in beheer. Contact met deze
organisaties zal in 2015 worden verstevigd dan wel worden gezocht om te bereiken dat al het
groen in Nieuw Waldeck op residentiekwaliteit wordt gebracht.
b. Parkeren en verkeersveiligheid
Nieuw Waldeck is een 30 km wijk. Dat is wettelijk vastgelegd en voorgeschreven, alleen niet op
alle toegangswegen zichtbaar. Bij het inrijden van de wijk via de Palestrinaweg is het duidelijk dat
de maximum snelheid 30 km is. Het kruispunt met de Mozartlaan is verhoogd en aan het begin
van de Palestrinaweg staat een 30 km bord. Bovendien rijdt men vrij snel tegen een
verkeersdrempel aan. Bij de andere toegangswegen is dat echter niet het geval. Bij de bibliotheek
kun je zonder enige beperking de Rossinilaan oprijden. Levensgevaarlijk!
Bij het inrijden van de wijk vanaf de Maurice Ravelweg is de situatie helemaal uitnodigend om
met 50 km per uur de wijk in te rijden. Vanaf het verkeersplein is de toegang onbelemmerd en
wordt de snelheidsbeperking van 30 km, die ook daar geldt, niet aangegeven. De eerste
verkeersdrempel (met kruisend fietspad) kom je pas na tientallen meters tegen. Bij de toegang
vanaf de Lisztstraat geldt hetzelfde. Ook hier is geen verhoogde stoep en geen bord met een
aanduiding voor snelheidsbeperking of een verkeersdrempel dichtbij. En dat terwijl er aan het
begin het woonzorgcentrum Het Loosduinse Hof is gevestigd.
Dan is het bij het wegrijden van de meeste parkeerplaatsen beter geregeld. Zodra men een
parkeerplaats uitrijdt komt men een verhoogde stoep tegen en een bord dat een maximum
snelheid van 30 km aangeeft. Ook in de Tuinenbuurt is 30 km aanduiding duidelijk met verhoogde
stoep en bord aangegeven.
Het wijkberaad heeft gelijktrekking van de verkeerssituatie door middel van verhoogde stoepen
en 30 km borden al jaren op het verlanglijstje en in het activiteitenplan van de gemeente staan.
Door geldgebrek, zo stelt de gemeente, wordt de situatie pas aangepast als grootschalig
onderhoudswerk moet worden verricht en stoepen en/of straten toch open moeten. Zelfs een
tijdelijke oplossing in de vorm van een op de weg geschilderde 30 km aanduiding is te veel
gevraagd.
Parkeren in de wijk is ook een lastige zaak. In principe is er voor elke woning, met uitzondering
van de Tuinenbuurt, een parkeerplaats beschikbaar. Omdat gezinnen vaak meer dan één auto of
de bedrijfswagen ook voor de deur wil stallen, zijn er buurten waarbij het een moeilijke zaak kan
zijn je auto te kunnen parkeren. Veel kan worden gewonnen door een sociale opstelling en
daardoor een stukje te lopen, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Soms moet de politie daar een
handje bij helpen door bewoners op hun parkeergedrag aan te spreken of te bekeuren. Er zijn
echter plekken in de wijk waar het vinden van een parkeerplaats een dagelijkse worsteling is en
de handhaving niet altijd in de buurt is om het probleem op te lossen. In die gevallen stelt het
wijkberaad graag zijn diensten beschikbaar om tot een oplossing te komen.
c. Verlichting
De verlichting in de wijk is op zich goed. De lange lantaarnpalen die in de straten staan
verspreiden sowieso voldoende licht en sinds de vervanging van de armaturen in de korte
lantaarnpalen, die in plantsoenen en langs fietspaden staan, stralen die ook genoeg licht uit.
Sommige korte lantaarnpalen, die met de kap in het groen zaten, zijn inmiddels vrijgesnoeid.
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Alhoewel de lichtopbrengst van met name de korte lantaarnpalen goed is, heeft het wijkberaad in
overleg met het stadsdeelkantoor toch besloten een inventarisatie te houden omdat een groot
aantal palen niet goed in de verf staan, groen, grijs, bruin of verzinkt zijn en soms besmeurd zijn
met graffiti. Die inventarisatie heeft in 2014 plaatsgevonden en zal met de afdeling Openbare
Verlichting van de gemeente worden besproken om eenheid in de kleur en uitvoering van de
lantaarnpalen te krijgen.
d. Politie en veiligheid
Op 1 april 2014 heeft er een wijkwisseling plaatsgevonden onder de wijkagenten van politiebureau Loosduinen. Sandra Gilbert, voorheen schoolwijkagent Maris Bohemen en het Dalton
College, heeft de wijken Notenbuurt, Tuinenbuurt en Parnassia (Albardastraat) als wijkagent
overgenomen. Hans den Dulk heeft de werkzaamheden van Sandra Gilbert overgenomen en blijft
daarnaast gewoon als wijkagent actief in Waldeck (Franse- en Italiaanse buurt). Kees
Duivenvoorden blijft aanspreekbaar voor de Amerikaanse- en Duits/Oostenrijkse buurt.
Een serie inbraken in de Albert Rousselstraat en de Claude Debussystraat aan het begin van het
jaar is voor politie en wijkberaad aanleiding geweest om in overleg met de betrokken woningcorporaties te kijken naar de verlichting en het onderhoud daarvan, de verwaarloosde toestand
van sommige schuttingen en verwijderen van bladeren en zwerfvuil in achterom- en doorgangen
ter plaatse. De inbraken zijn besproken in het uitvoeringsoverleg dat het wijkberaad met politie,
gemeente, woningcorporaties en andere partners vier maal per jaar heeft op het stadsdeelkantoor. Afgesproken is dat bewoners op hun onderhoudsplicht van schuttingen en het schoonhouden van de brandgangen zal worden gewezen en bekeken zal worden of de brandgangen
kunnen worden afgesloten met een hek.
e. Zwerfvuil en hondenpoep
Na een periode van verschillende soorten schoonmaakploegen en benamingen daarvoor is er in
Nieuw Waldeck sinds kort een BuurtServiceTeam actief. Niet alleen de naam is aangepast, ook de
werkwijze blijkt beter te werken dan die door vorige schoonmaakploegen werd toegepast. Om de
medewerkers van dit team een keer in het zonnetje te zetten heeft het wijkberaad de leden op
vrijdag, 14 februari 2014 uitgenodigd in De Geest voor koffie met koek.
Naast de schoonwerkzaamheden van het BST zijn er ook bewoners die meehelpen de wijk schoon
te houden en hierdoor het werk van het BST op waarde te schatten. Eén vrijwilliger/schoonmaker
komt zelfs niet uit Nieuw Waldeck maar woont in oud Waldeck. Voor hem een extra grote pluim!
Hondenpoep is een klacht van alle tijden en niet alleen van Nieuw Waldeck! Dat wil niet zeggen
dat het maar als verschijnsel geaccepteerd moet worden! Als het je een keer is overkomen dat je
vol in een hoop bent gaan staan, heb je weinig goede wensen voor de hondenbezitter/ster die
verzuimd heeft de smurrie op te ruimen. Het zou niet nodig moeten zijn dat toezichthouders van
de gemeente hier scherp op letten. Hondenbezitters/sters zouden zelf hun verantwoordelijkheid
moeten nemen en de uitwerpselen opruimen! Gelukkig zijn die er ook! Een plastic zakje
meenemen en de zaak opruimen is dan zo gebeurd. En het zakje hoeft niet mee naar huis. Het is
toegestaan dit in elke openbare afvalbak te deponeren.
Zoals in hoofdstukje 3.e is vermeld hebben de leden van de Jeugdraad Waldeck de strijd tegen
hondenpoepoverlast tot speerpunt van hun beleid gemaakt!
f. Waterkwaliteit/baggeren/watertuinen/ganzenoverlast
Naar aanleiding van massale sterfte van vis en watervogels in 2010 en 2011 is het onderwerp
waterkwaliteit pas in 2011 op de agenda van het wijkberaad gekomen. Na een aansluitende
intensieve periode van meldingen van watervervuiling, informatievergaring en pogingen tot
overleg met de verantwoordelijke gemeente en provinciale overheid en uiteindelijk een in
opdracht van het wijkberaad als afstudeerproject gehouden eigen onderzoek naar de
waterkwaliteit met afsluitend rapport medio 2013, is eind 2013 en in 2014 een goed overleg tot
stand gekomen met de afdeling Riolering en Waterbeheersing van de gemeente Den Haag en het
Hoogheemraadschap van Delfland met als sluitstuk presentaties tijdens de bewonersvergadering
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van 24 april 2014 waarbij feiten en te nemen maatregelen werden gepresenteerd.
Die maatregelen bestonden uit een extra uitgebreide baggerbeurt van de watergangen in Nieuw
Waldeck eind 2014/begin 2015, verbetering van de doorstroming van het water rond het King
Olivier eiland, verbeterde toezicht op het verwijderen van zwerfafval en kroos uit het water en
verbeteren van de waterkwaliteit door de aanleg van watertuinen. Onder dat laatste wordt
verstaan het aanbrengen van inheemse planten in vakken in het water. Verbetering van de
doorstroming van het water rond het King Olivier eiland is gepland voor uitvoering in 2015.
De projectgroep Watertuinen is op 25 augustus 2014 met ondersteuning van het Haags
Milieucentrum gestart met het bedenken van manieren om wijkbewoners bij te laten dragen aan
het schoonhouden van het water en het verbeteren van de waterkwaliteit door het aanbrengen
en onderhouden van plantvakken op diverse plekken. Gestart is met negen ideeën over plaatsen
waar en op welke manier een watertuin zou kunnen worden aangelegd. Uit deze ideeën moet
een top vijf worden geselecteerd die in 2015 aan de gemeente zal worden voorgelegd.
Door bewoners van met name de Louis Armstrongkade en omstreken is in het verslagjaar
geklaagd over overlast van voornamelijk ganzen. Tellingen wezen uit dat er inderdaad een erg
grote groep ganzen (->50) in Nieuw Waldeck aanwezig was. Het nam zelfs een zodanige omvang
aan dat de doorgang van het verkeer op de Louis Armstrongkade van tijd tot tijd versperd werd
door ganzen op de weg. De ophef hierover haalde zelfs het nieuwsbulletin van TV West. Door de
medewerkers van het stadsdeelkantoor is daarom in overleg met het wijkberaad gekeken naar
met name diervriendelijke mogelijkheden om het aantal ganzen te verminderen. Eind
november/begin december heeft het stadsdeelkantoor een brief aan de omwonenden van de
Louis Armstrongkade gestuurd met een opsomming van de voorgenomen maatregelen, te weten
uitplaatsing van het overgrote deel van de ganzen naar een ‘ganzenparadijs’ in Drenthe en
behandeling van de eieren. Deze oplossing kon echter geen genade vinden in de ogen van de
omwonenden, met als gevolg dat het stadsdeelkantoor en het wijkberaad op 11 december een
informatieavond hebben georganiseerd in woonzorgcentrum Het Loosduinse Hof. De Stichting
Hofganzen heeft daar uitleg gegeven over de wijze waarop de ganzen zouden worden
weggehaald en ondergebracht op de weidegronden van de stichting. Ook de behandeling van de
eieren is uitvoering besproken. Uiteindelijk kon het overgrote deel van de aanwezigen akkoord
gaan met de uitvoering in 2015 van de voorgestelde maatregelen.
5. Stimuleren bewonersparticipatie en betrokkenheid
Eén van de statutaire taken van het wijkberaad is het bevorderen van de totstandkoming en
uitvoering van bewonersplannen tot behoud en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat
van de wijk. Het jaar 2014 is een goed jaar geweest om ideeën van bewoners via een
participatieprocedure tot werkelijkheid te laten komen. Er waren veel aanvragen van
bewoners(groepen) voor herinrichting van plantsoenen in diverse afmetingen, inclusief de
aanvraag voor een moestuin, en het opknappen of herinrichten van speelplaatsen/-plekken.
Hierna worden de initiatieven besproken. De initiatieven op het gebied van plantsoenen zijn
meegenomen in de organisatie van de Wij(k)dagen, daarover meer in hoofdstuk 6.
a. Overlast speelveld Billie Holidaystraat
Het op initiatief van bewoners en kinderen nieuw ingerichte speelveld aan de Billie Holidaystraat
is op 28 september 2013 geopend. Vanaf dag één was er veel (geluids)hinder van de spelende
kinderen en (hang)jeugd, die massaal door het nieuwe speelveld werden aangetrokken. De
overlast werd vooral ervaren in de avonduren en zelfs na zonsondergang. Door politie,
BuurtInterventieTeam en welzijnswerkers is dan ook intensief ingezet op beteugeling van de
overlast. Omwonenden zijn van deze inspanningen en het resultaat ervan op de hoogte gehouden
door een speciaal informatiebulletin dat door het wijkberaad voor deze gelegenheid in het leven
was geroepen. Op 15 april 2014 is er nog een laatste bewonersbijeenkomst geweest om de stand
van zaken te bespreken. Het merendeel van de aanwezigen waren van mening dat er nog wel veel
lawaai van het speelveld afkwam maar dat dit een normaal verschijnsel is bij speelvelden.
Zeker bij die speelvelden die erg in de belangstelling van de jeugd staan.
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b.

c.

d.

e.

f.

Er is dan ook afgesproken dat de gang van zaken goed in de gaten zou blijven worden gehouden
en geen verdere maatregelen hoefden te worden genomen. Met uitzondering van de
noodzakelijk gebleken onderhoudswerkzaamheden, onder andere het aanbrengen van een
nieuwe laag coating op het speelobject en reparatie van stukken van het grasveld.
Voetbalkooi Oude Haagweg
In 2013 is naar aanleiding van de slechte staat van onderhoud van de voetbalkooi aan Oude
Haagweg een artikel geplaatst in De Nieuwe Loosduinse Krant, waarin twee moeders hun beklag
deden over de toestand van de speelplek. De Stichting VÓÓR Welzijn en het Wijkberaad Nieuw
Waldeck hebben dit signaal opgepakt en ter discussie gesteld bij de speeltuinbeheerder van het
stadsdeelkantoor Loosduinen, wat in de tweede helft van 2013 heeft geleid tot een voorstel aan
de bewonersgroep voor herinrichting. In 2014 is de herinrichting van de speelplek aan de Oude
Haagweg (bij de patattent) afgerond. De plek is opnieuw geasfalteerd en er is een nieuwe
voetbalkooi neergezet. Op 9 juli 2014 heeft in het bijzijn van de betrokken bewoners, vertegenwoordigers van het stadsdeelkantoor, politie, VÓÓR Welzijn, Wijkberaad Nieuw Waldeck door de
stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven een feestelijke opening plaatsgevonden.
Playground De Meent
Naar aanleiding van klachten van instructeurs van Streetsport, die sportlessen geven op de
playground (speelveld) De Meent aan de Maurice Ravelweg is in juni 2014 besloten dat het
speelveld en de aanwezige toestellen zullen worden opgeknapt. In de tweede helft van 2014 zijn
daarom de basketpalen en doelen geverfd, de basketborden vervangen, het asfalt van het
speelveld gerepareerd, de belijning opgehaald en het hekwerk nagelopen. Tevens is aanvullend
graffiti op de tennistafel verwijderd.
Dunea zou een waterpunt in de speeltuin Toscaninistraat plaatsen. Deze locatie is gewijzigd naar
het speelterrein De Meent.
Peuterspeeltuintje Strausslaan
Naar aanleiding van een verzoek van een bewoner van de Strausslaan is in december 2014 het
peuterspeeltuintje aan het fietspad Strausslaan voorzien van nieuwe speeltoestellen. Op verzoek
van het wijkberaad zijn in de schommel geen gewone zitjes gemonteerd, maar een peuter- en
babyzitje. De gemeente heeft het wijkberaad laten weten dat er op alle speelplaatsen een bord
met ‘verboden te roken’ geplaatst gaat worden. Op de speelplaats op de Strausslaan staat
inmiddels zo’n bord.
Herinrichting schoolplein Het Lichtbaken
Ook al weer vanuit 2013 is het initiatief om het schoolplein van de openbare basisschool Het
Lichtbaken opnieuw in te richten. De inrichting van het schoolplein is gedateerd, toestellen
moeten worden vervangen, er is behoefte aan andere speeltoestellen en de inrichting moet meer
afgestemd zijn op het hedendaags gebruik binnen en buiten schooltijden. Na gesprekken met de
gemeente en het wijkberaad heeft de gemeente een ontwerpbureau de opdracht gegeven het
door de school gemaakte schetsontwerp om te zetten in een werkplan. Dit is in 2014 gebeurd.
Nadat de kosten van het plan bekend waren is de school op zoek gegaan naar aanvullende
financieringsmogelijkheden. Het resultaat daarvan is nog niet bekend.
Frans pleintje aan de Rossinilaan
Op de Wij(k)dag op 27 september 2014 is aan het eind van de Rossinilaan het aldaar bestaande
speelpleintje in gebruik genomen als sociale ontmoetingsplaats tussen peuters en ouderen. Het
pleintje moest na 35 jaar nodig worden aangepakt en geschikt gemaakt voor de daar nu wonende
burgers. Het resultaat, dat tot stand is gekomen met medewerking van het stadsdeelkantoor en
een ontwerpbureau, is zeer geslaagd te noemen. De inrichting is afgestemd op de oudere
omwonende maar heeft ook speel(huis)mogelijkheden voor peuters. Door de eveneens
aangelegde jeu-des-boulesbaan dit alles met een Frans tintje. De opening werd verricht door de
wijkwethouder Rabin Baldewsingh met een trefzekere worp op de markering van de door een
bewoner gefabriceerde speeltafel.
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g. Moestuinen
Op 18 maart 2014 is voor het 2e jaar het tuinproject van VÓÓR Welzijn van start gegaan waarbij
jongeren (12-20) en ouderen (55+) samen gaan tuinieren. Jongeren leren tuinieren van de
ouderen en ouderen komen op een leuke en praktische manier buiten in contact met jongeren.
Het tuinieren vindt plaats in de educatieve tuin naast wijkcentrum De Geest.
Omdat er meer bewoners in de wijk zijn dan jongeren en senioren die het leuk vinden op een
gemeenschapstuin werkzaam te zijn is op 26 november dit initiatief dat is voortgekomen uit het
project ‘Jong kookt voor Oud’ uitgebreid met een projectgroep van volwassen vrijwilligers/
bewoners onder de voorlopige naam De Generatietuin.
Op initiatief van bewoners uit de Toscaninistraat is tijdens de laatst gehouden Wij(k)dag op 27
september 2014 een gedeelte van de voormalige wijktuin aan de Maurice Ravelweg omgevormd
tot een moestuin. Bewoners willen hier zelf hun groente gaan verbouwen.
h. Buitenspeeldag Louis Armstrongkade
Zoals al jaren het geval is werd op 11 juni 2014 op de Louis Armstrongkade een Buitenspeeldag
gehouden. Ook dit jaar was het een groot succes. Wethouder Jeugd, Welzijn en Sport Karsten
Klein gaf door het uitreiken van een cheque het startsein voor de hoelahoep workshop die op
deze dag werd gegeven. Deze cheque is een beloning van de gemeente voor de inspanningen van
de vrijwilligers die al jaren de Buitenspeeldag LAK organiseren.
i. Gulden Klinker voor het Jules Massenethof
Op 17 oktober 2014 heeft de stadsdeeldirecteur Harm Benthem de Gulden Klinker overhandigd
aan de bewoners van het Jules Massenethof. Bewoners van dit hof zorgen al jaren voor het
onderhoud van het plantsoen dat daar ligt. Twee jaar geleden is het plantsoen in het kader van
een snoei- en bloeiactie opnieuw ingericht en als gevolg hiervan is het enthousiasme van de
bewoners om het plantsoen te onderhouden alleen maar toegenomen. Op elke eerste maandag
van de maand verzamelen bewoners zich om het plantsoen te onderhouden. Hiermee helpen ze
de omgeving leefbaar, veilig en schoon te houden.
j. Halloween viering
Ook dit jaar heeft de bewonersgroep Louis Armstrongkade in samenwerking met het
jongerenwerk van de stichting VÓÓR Welzijn en Stadsboerderij De Kakelhof op 31 oktober een
Halloween viering georganiseerd. Bewoners en VÓÓR Welzijn deden dat in wijkcentrum De Geest,
dat voor de gelegenheid was omgebouwd tot een spookhuis. Stadsboerderij De Kakelhof hield
een spannende Halloween avondwandeling door de wijk Nieuw Waldeck met als thema kraaien.
De Halloween viering werd afgesloten met een hapje en drankje.
k. Herinrichting plantsoentjes Léharstraat
Op 11 december 2014 heeft de wethouder BSKB (Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en
Buitenruimte) Boudewijn Revis twee opnieuw ingerichte plantsoentjes aan de Léharstraat
geopend. Het verzoek daartoe bij het stadsdeelkantoor Loosduinen was door de bewoners
zelfstandig gedaan. Het wijkberaad hoorde net op tijd voor de opening van dit initiatief om er bij
aanwezig te zijn. Uiteraard is de bewoner die het initiatief is gestart uitvoerig gecomplimenteerd
en gefeliciteerd en gelijk ingelijfd als vrijwilliger bij het wijkberaad!
l. Oud en Nieuw viering Puccinistraat
Uitgenodigd door de gemeente en aangespoord door VÓÓR Welzijn is er tijdens de jaarwisseling
een burenfeestje gehouden in de Puccinistraat. Met speciaal voor dit doel gemaakte flyers waren
de bewoners van deze straat op de viering attent gemaakt en zijn dan ook in redelijke getale
verschenen. De organisatoren hadden veel werk gemaakt van de aankleding van dit gebeuren en
met van alles rekening gehouden. Van de via het wijkberaad verstrekte subsidie was van alles
gekocht om van en mee te eten, uit te drinken of op of onder te zitten. Alleen het eten zelf moest
door de bewoners verzorgd worden omdat eten en drinken niet wordt gesubsidieerd. Kortom
alles was aanwezig om het feest compleet te maken. Tot 02:00 uur heeft het feest geduurd en
toen begon de opruim- en verdeelronde. De volgende dag is met z’n allen geveegd; de enige
domper was een inbraak bij de buren!
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6. Tweemaal per jaar het houden van een Wij(k)dag
De ‘Wij(k)dag’ is een voortzetting van de snoei- en bloeiacties in voorgaande jaren. Door een
creatieve wijkbewoner is de naam WIJ(k)dag ontstaan. De naam is symbolisch bedoeld om de
verantwoordelijkheid die wij als bewoners zelf hebben voor een prettige, leuke woon- en
leefomgeving tot uitdrukking te brengen. Samen werken wij aan een schone, groene, veilige en
gezellige wijk/buurt.
De eerste Wij(k)dag in 2014 is gekoppeld aan de landelijke NL Doet dag. Een dag om in je
omgeving of voor een instelling enige uren als vrijwilliger te ‘klussen’. Als datum is gekozen voor
22 maart, omdat het dan zaterdag is, de beste dag voor vrijwilligers om de hele dag bezig te zijn.
De tweede Wij(k)dag valt samen met de Burendag van het Oranjefonds. Eveneens als NL Doet is
de Burendag bedoeld om burgers als vrijwilliger aan werk te krijgen en op die manier meer
sociale samenhang te bewerkstelligen.
De eerste Wij(k)dag op 22 maart is gebruikt om allerlei groenwensen van bewoners te vervullen.
Zie voor een uitputtend overzicht de inventarisatielijst en de perkenbrief op de website van het
wijkberaad. Op de tweede Wij(k)dag op 27 september zijn de werkzaamheden min of meer
voortgezet. De twee belangrijkste groenprojecten vonden plaats rond de basisschool Het
Lichtbaken en in de voormalige wijktuin tussen de Maurice Ravelweg en de Toscaninistraat. Ook
werden op diverse plaatsen door bewoners-vrijwilligers snoeiwerkzaamheden verricht. Bij de
school zijn de perkjes aan de kant van Georges Bizetstraat grondig aangepakt en in de voormalige
wijktuin is een moestuin aangelegd. Het zijn twee zeer geslaagde (en gezellige) dagen geweest.
Tuinbrigade. Als uitvloeisel van de Wij(k)dag zijn in 2014 bij verschillende bewoners, die dat zelf
niet meer kunnen en ook geen familie of bekenden hebben die dat voor hen wil doen, op diverse
plekken in de wijk tuintjes opgeknapt. Een handvol betrokken vrijwilligers heeft zich hiermee
bezig gehouden. Uiteraard werd de hulp zeer op prijs gesteld.
7. Het realiseren van de nog openstaande actiepunten van 2011, 2012, 2013 en 2014
Actiepunten van de jaren 2011 en 2012 zijn, als ze nog niet waren uitgevoerd, overgezet naar de
activiteitenplanning voor 2013. Hetzelfde geldt voor de niet uitgevoerde actiepunten van 2013.
Die zijn overgezet naar 2014. Dat de gemeente nog niet alle actiepunten heeft uitgevoerd, heeft
te maken met het vaak complexe karakter van de verzoeken. Bijvoorbeeld verzoeken om bomen
te kappen voor meer licht in de woning. Meestal wordt aan deze verzoeken niet voldaan. Het
wijkberaad blijft echter proberen om deze terechte bewonerswensen toch uitgevoerd te krijgen.
Eenheid brengen in kleurstelling van de lantaarnpalen is een verzoek dat budgettaire tegenwind
heeft. Het wijkberaad gaat echter wel proberen er een onderhoudsplanning voor te krijgen.
Ongewenst parkeergedrag en een daaruit voortvloeiende wens van het instellen van een
parkeerverbod of nauwere samenwerking van het BIT Nieuw Waldeck met het handhavingsteam
van de politie zijn ook van die al jaren lopende verzoeken waar de gemeente geen raad mee
weet. Er zijn echter ook een aantal praktische en eenvoudig uit te voeren wensen die ook al jaren
op het wensenlijstje staan en ook nog steeds niet zijn uitgevoerd. Voor die wensen blijft het
wijkberaad pal staan dat ze worden uitgevoerd.
8. Aandacht voor de niet-zelfredzamen
Uit de Armoede monitor 2012 van de gemeente blijkt dat binnen Loosduinen 1 op de 8
huishoudens een inkomen heeft van minder dan 110% van het minimum inkomen. Daarom is
er op 4 maart 2013 een project gestart onder de naam ‘Loosduinen maakt werk van armoede’. Dit

is een project van Stek, de gemeente Den Haag, de Protestantse Diaconie van Den Haag (PGG) en
verschillende welzijnsinstellingen. Het eerste product van het project, het boekje ‘Krap bij kas’,
waarin instellingen in (en buiten) Loosduinen zijn opgenomen, die werken voor mensen in
armoede is op 28 januari 2014 gepresenteerd aan wethouder Kool (sociale zaken,
werkgelegenheid en economie) en Klein (stadsdeelwethouder Loosduinen). In dit boekje vindt u
alle adressen van instellingen in Loosduinen of elders in de stad Den Haag die werken voor
mensen in de armoede. Het boekje is te verkrijgen in wijkcentrum De Geest, de I-SHOP in De
Henneberg, op het kantoor van het wijkberaad, bij het stadsdeelkantoor en bij woonzorgcentra.
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Bij Activiteitencentrum Waldeck (Middin) heeft er een inzameling voor de voedselbank
plaatsgevonden. In de wijk werden folders verspreid met de vraag of mensen hun kerstpakket
wilden doneren aan de voedselbank. Deze konden ze bij het AC komen inleveren. Op 22
december is de voedselbank deze komen ophalen zodat mensen die wat minder bedeeld zijn ook
konden genieten van een heerlijk kerstpakket. Het Wijkberaad Nieuw Waldeck heeft bijgedragen
door op de website aandacht te schenken aan dit initiatief.
9. Zorg voor een goede financiële onderbouwing door borging subsidie (donatie) mogelijkheden
Het financiële beleid van het wijkberaad is zodanig dat er voor wordt gezorgd dat er voldoende
eigen financiële middelen zijn om het ‘bestaan’ van het wijkberaad te kunnen voortzetten. Deze
middelen komen meestal uit de basissubsidie die het functioneren en het voortbestaan van een
bewonersorganisatie die het wijkberaad is te garanderen. Activiteiten kunnen ook gedeeltelijk uit
deze subsidie worden bekostigd of worden gesubsidieerd door middel van een systeem van
activiteitensubsidies. Daarbij komt dan nog de mogelijkheid om voor donaties aan te kloppen bij
maatschappelijke organisaties als woningcorporaties, Fonds 1818 en het Oranjefonds. Het
wijkberaad maakt hiervan regelmatig gebruik. Het financiële overzicht over 2014 in bijlage 1 geeft
u een idee hoe één en ander in de praktijk uitwerkt.

Commissie Loosduinen (CL)
1. Vertegenwoordiging
Cathi van der Kruit: projectgroep Welzijn & Beheer (WB) (overleg één maal per twee maanden).
Henk de Valk: CL, projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)(overleg één maal per twee
maanden) en de projectgroep Loosduinse Vaart.
2. Direct van belang voor Nieuw Waldeck
Nieuw Waldeck wordt aan één zijde begrensd door de Oude Haagweg. In het verleden was er een
vaart in plaats van een trambaan. Omdat de bebouwing langs deze trambaan zeer divers is en op
tal van plaatsen verouderd, is de kans groot dat er in de nabije toekomst nieuwbouw zal gaan
plaatsvinden. (Zie de Gammalocatie.) De Commissie Loosduinen wil graag een vinger aan de pols
houden bij eventuele nieuwbouwprojecten in Loosduinen en heeft daarom gemeend een
projectgroep Loosuinse Vaart in te moeten stellen die eisen zou moeten formuleren waaraan
toekomstige nieuwbouw zou moeten voldoen om de oudbouw en de nieuwbouw tot één passend
geheel te maken. De projectgroep is met deze opdracht aan de slag gegaan en is van 2008 tot
2010 op een uiterst professionele wijze bezig geweest met de vormgeving van mogelijke nieuwe
bebouwing langs de Oude Haagweg. De resultaten van de studie van de projectgroep zijn
vastgelegd in een Visie Loosduinse Vaart. Na raadpleging van de omwonenden is de Visie op 1
februari 2011 aangeboden aan bouwwethouder Maxim Norder.
Omdat de politiek met de visie in de jaren daarna niets heeft gedaan is in 2013 besloten de visie
bij te werken aan eisen van de tijd. In 2014 is heeft de update plaatsgevonden en is een brochure
gemaakt die op ruime schaal is aangeboden aan politiek Den Haag.
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Interne organisatie
1. Bestuurssamenstelling (Algemeen Bestuur)
a. Per 1 januari 2014
Voorzitter:
Henk de Valk
Secretaris (afgetreden april 2014): Zeger Brinkman
Penningmeester:
Cathi van der Kruit
Lid vanuit Groen:
Irma de Kleijn
Lid vanuit BIT:
Henk Snijder
Lid vanuit Buurtcontactpersonen: vacature
Algemeen lid:
vacature
Algemeen lid:
vacature
b. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Het overleg DB-leden heeft elf keer plaatsgevonden en één keer is een DB-overleg in een AB-overleg
omgezet.
2. Vergaderingen Algemeen Bestuur (AB)
Het AB heeft drie keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar; de bewoners hebben hier geen
gebruik van gemaakt.
3. Bewonersvergaderingen
Voorjaarsbewonersvergadering gehouden op 24 april
(aanwezigen: 27 bewoners, 6 genodigden, 1 lid werkgroep Groen en 4 bestuursleden).
Najaarsbewonersvergadering gehouden op 28 november
(aanwezigen: 25 bewoners en 2 sprekers van Middin (excl. bestuur)).
4. Leden werkgroepen/commissie
a. Buurt Interventie Team
19 (zie bijlage 2)
b. Werkgroep Groen
6
c. Werkgroep Buurtcontactpersonen 16
d. Commissie Water
3
e. Ondersteunende vrijwilligers
2
De taken voor PR/media zijn waargenomen door het Dagelijks Bestuur (DB).
5. Administratieve ondersteuning (AO)
In 2014 zijn de administratieve zaken door de bestuursleden opgepakt. De oproep in de nieuwsbrief
voor ondersteuning tegen vergoeding heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Petra de Jong
(Toscaninistraat) heeft een aantal uren administratieve ondersteuning verleent in 2014 maar zij heeft
ook in hetzelfde jaar weer afscheid genomen. Er is dus opnieuw een vacature voor administratieve
ondersteuning.
6. Secretariaat
a. In 2014 is een jaarverslag 2013 opgesteld.
b. PEP passen dienen te worden aangevraagd door de vrijwilligers zelf. Er wordt geprobeerd dit toch
door het secretariaat te kunnen laten verzorgen.
c. Eind 2014 is een jaarplanning voor 2015 opgesteld.
d. In opdracht van het stadsdeelkantoor Loosduinen heeft Bureau Graswortel uit Rotterdam een
wijkanalyse gemaakt van de sociale en fysieke wijkontwikkeling van Nieuw Waldeck. De
samenvatting van de resultaten is gepresenteerd op de bewonersvergadering van 24 april 2014.
7. Financiën
Zie bijlage 1.
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Bijlage 1: financieel overzicht 2014, begroting 2015
Inkomsten
Subsidies Nieuw Waldeck
En de Tuinenbuurt
BIT
Buitenspeeldag LAK
Halloween
Werkgroep Groen
Overige

€
€
€
€
€
€
€

2014
totaal
9.165,00
2.291,00
2.700,00
1.056,00
900,00
5.400,00
4.251,45

Totaal

€

25.763,45

Uitgaven

€
€
€
€
€
€
€

Begroting 2014
totaal
plus/min
9.165,00
€
—
—
€ 2.291,00
3.000,00
€
300,00
1.050,00
€
6,00
1.000,00
€
100,00
6.000,00
€
600,00
—
€ 4.251,45

Begroting 2015
totaal
€ 11.456,00
€
—
€
3.000,00
€
1.000,00
€
900,00
€
3.200,00
€
—

€

20.215,00

€

2014

5.548,45

Begroting 2014

totaal
Huisvestingskosten
Huur
Vervanging computer/ict
Onderhoud/vervanging
Beheerskosten

€

totaal

19.556,00

Begroting 2015

plus/min

totaal

€
€

P.M.
807,31
—

€
€

P.M.
600,00
—

€
€

P.M.
207,31
—

€
€

P.M.
1.275,00
—

€
€
€
€

—
429,93
93,17
783,01

€
€
€
€

—
350,00
100,00
365,00

€
€
€
€

—
79,93
6,83
418,01

€
€
€
€

—
450,00
100,00
781,00

Energie / afrekening
Telefoon
Verzekeringen
Overige/onvoorzien
Organisatiekosten
Kantoor
Porto
PR
Reservering adm.ondersteuning
Wijkgerichte activiteiten
Communicatie bijz. projecten
Algemene kosten
Nieuwsbrieven
Website
Digitale muurkrant
Bewonersvergaderingen
Straatfeest L.A. kade
Opening voetbalkooi
Buurt Interventie Team
Wg. Buurtcontacten/Tuinbrigade
Wg. Groen
Halloween feest
Opening Rossinilaan

€
€
€
€

1.981,43
256,00
230,45
—

€
€
€
€

750,00
100,00
350,00
—

€
€
€
€

1.231,43
156,00
119,55
—

€
€
€
€

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

110,86
507,10
545,45
280,55
93,17
1.683,23
1.129,99
1.071,36
4.417,03
193,30
5.468,34
891,73
1.598,77

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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
—

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

639,14
507,10
1.854,55
19,45
6,83
316,77
79,99
1.071,36
1.417,03
806,70
531,66
108,27
1.598,77

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

600,00
—
2.400,00
300,00
100,00
2.000,00
1.000,00
—
3.000,00
1.000,00
3.200,00
900,00
—

Totaal

€

22.572,18

€

20.215,00

€

2.573,18

€

19.556,00
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Bijlage 2: jaarverslag BIT Nieuw Waldeck 2014

Nieuw Waldeck
Jaarverslag 2014 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 2014 bestond het team uit 16 vrijwilligers
Eind december 2014 bestond het team uit 19 vrijwilligers

(8 mannen en 7 vrouwen).
(11 mannen en 8 vrouwen).

Het functioneren van het BIT in 2014 is een voortzetting van de trend die is ingezet in 2010.
Er wordt nu op 5 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 2014 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 2014 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.
De meldingen openbare ruimtes worden doorgegeven aan 14070 of in het geval van verlichtingsdefecten direct
aan de dienst openbare verlichting.
Het gaat globaal om de navolgende soorten meldingen:
32 maal meldingen betreffende Afval/ vuil/ ongedierte » Wrakken » Winkelwagens;
4 maal Straten en straatmeubilair » Straatmeubilair (bank);
4 maal Verkeerslichten/ borden/ straatverlichting » Borden » Aanduidingsbord;
20 maal Verkeerslichten/ borden/ straatverlichting » Straatverlichting » Lamp brandt niet.
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In de periode voorafgaand aan de jaarwisseling 2014 – 2015 heeft het BIT NW wederom 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, b.v. 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 Kraayenstein heeft mede bijgedragen tot het slagen van de inzet van het BIT. 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 en de nieuwe regels over het afsteken van vuurwerk.
In 2014 was het team even als in 2013 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 VÓÓR Welzijn, woningbouwcorporaties);
- 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. (voorlichtingsmateriaal);
- 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 2014 verder verhoogd door de aanschaf van gele fluorescerende jacks
met op de voorzijde in reflecterende letters BIT NW en op de achterzijde BUURTINTERVENTIE TEAM NIEUW
WALDECK. De jacks verhogen het comfort van de drager ten opzicht van de oude zwarte jacks.
Mede hierdoor is in 2014 de veiligheid in het verkeer van het team beter gewaarborgd en de aanwezigheidsbeleving bij de bewoners verbeterd, de donkere kleding viel niet zo goed op in het verkeer en bij de bewoners!
Het BIT NW heeft nu dezelfde uitrusting en herkenbaarheid als het team in Houtwijk.
Op de website http://www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl werd door het BIT de BIT TIP geplaatst. Bewoners
kunnen hier informatie en tips lezen op het gebied van veiligheid en welzijn.
Ook werd in 2014 de Facebook pagina van het wijkberaad actief (https://www.facebook.com/nieuwwaldeck) en
plaatst het BIT hier ook tips en actualiteiten op betreffende veiligheid en welzijn. Deze tips werden ook in 2014
regelmatig aangepast aan de tijd van het jaar en de actualiteit. Ook in de wijkkrant werd hier aandacht aan
gegeven.
De samenwerking met de politie Loosduinen is ook in 2014 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 2014 is er door het team niet aan cursussen deelgenomen, dit gaat in 2015 wel gebeuren.
In 2014 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.
- Ondersteuning van het wijkberaad tijdens de opening van het Franse Pleintje aan de Rossinilaan.
- Aanwezig met voorlichtingsmateriaal tijdens de bewonersvergaderingen van het wijkberaad.
- In 2014 was ook de landelijke NIET INBREKEN DAG. Samen met politie heeft het BIT NW de gehele dag een
aantal teams in de wijk ingezet.
- Assistentie tijdens de Halloween avond, georganiseerd door de stadsboerderij ‘De Kakelhof’ in de wijk.
- Uitvoering van de activiteiten aangestuurd door het Stedelijk netwerk Veiligheid en Welzijn, zoals de preventie
acties ter voorkoming van diefstal van fietsen, auto’s en uit woningen, veilig pinnen en zakkenrollerij.
Het BIT gaat in 2015 opnieuw verder op de ingeslagen weg en zal zich met zijn 19 vrijwilligers weer inzetten voor
de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Nieuw Waldeck en de Tuinenbuurt.
Henk Snijder
Coördinator BIT Nieuw Waldeck
bit.nieuwwaldeck@live.nl
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