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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2017. Dit is het jaar waarin geprobeerd is datgene dat vorig jaar is
bereikt op het gebied van planvorming, samenwerking en schitterende bewonersinitiatieven te
bestendigen en de aandacht en inspanningen vooral te richten op de aanpak van de openbare ruimte.
Hiervoor is veel tijd gestoken in het opbouwen van nog betere relaties met de politieke partijen
vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Ook in voorgaande jaren is al gepoogd meer aandacht te
krijgen voor de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte, maar in 2017 is daar vol op
ingezet. Met medewerking van de Commissie Loosduinen zijn dan ook grote stappen gezet. Dit jaar
zal dat moeten leiden tot een structurele aanpak van de buitenruimte in Nieuw Waldeck.
In 2017 heeft de wijk een groot verlies moeten incasseren door het plotselinge overlijden op 11
december van onze zeer gewaardeerde, sociaal betrokken vrijwilliger, voorzitter werkgroep Water en
plaatsvervangend coördinator van het Buurt Interventie Team, Loe Holleman.
Zijn overlijden is op 20 december herdacht met een stille tocht in de wijk en een samenzijn in het
wijkcentrum met het Algemeen Bestuur van het Wijkberaad Nieuw Waldeck, werkgroepleden,
BIT’ers, vrijwilligers, bewoners en vrienden en collega’s van in en buiten de wijk.
Voor het gestelde in de eerste alinea gaat het wijkberaad zich in 2018 wederom hard maken. Met het
gebeurde uit de tweede alinea zullen wij moeten leren leven.
Ik wens u en de wijk een succesvol 2018!
Wijkberaad Nieuw Waldeck
Henk de Valk
voorzitter
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Inleiding
Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck is een bewonersplatform dat facilitaire en inhoudelijke
ondersteuning biedt aan de bewoners van Nieuw Waldeck om gezamenlijk te werken aan een
kwalitatieve en prettige woon- en leefomgeving. Nieuw Waldeck bestaat uit de Amerikaanse-,
Duits/Oostenrijkse-, Italiaanse-, Franse- en Tuinenbuurt.
Het wijkberaad streeft er naar wijkbewoners enthousiast te maken en betrokkenheid te tonen door
een bijdrage te leveren aan de woon- en leefomgeving en deel te nemen aan de vrijwilligersorganisatie ‘Nieuw-Waldeck’. Dat is mogelijk door lid te worden van het Algemeen Bestuur van het
wijkberaad of van werkgroepen of commissies. Daarnaast kan de individuele wijkbewoner ideeën
(wensen) inbrengen, die met ondersteuning van het wijkberaad kunnen worden uitgewerkt.
Het nieuwe voor dit doel door de gemeente geïntroduceerde participatiemodel (de burger werkt mee
aan sociale taakstellingen) past geheel in de visie van het wijkberaad. Ook bewoners zijn voor een
groot deel zelf verantwoordelijk voor een prettige woon-en leefomgeving en moeten daar aan
bijdragen.
Tevens behartigt het wijkberaad de bewonersbelangen bij overleg met onder andere overheidsdiensten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en in de Commissie Loosduinen. Het wijkberaad en
zijn vrijwilligers werken ook samen met organisaties/diensten (zogenoemde partners), die een
bijdrage (kunnen) leveren in de wijk, en ondersteunen, versterken en verbinden deze zo nodig. De
afgelopen jaren is er veel werk verzet in de organisatie, contacten en communicatie. In een
toekomstvisie (Het Wijkberaad van de Toekomst) is een duidelijk beeld neergelegd hoe bewoners,
wijkberaad en partners samen kunnen werken. Het wijkberaad heeft zijn grondslagen vastgelegd in
statuten.

De wijk Nieuw Waldeck
De wijk Nieuw Waldeck is in de periode 1978 - 1983 gebouwd en zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt
met veel water, groen en woonerven. De wijk is samengesteld uit vijf buurten. Elke buurt heeft zijn
eigen ingang. De vijfde buurt, de ‘Tuinenbuurt’, is in januari 2013 toegevoegd omdat de eigen
bewonersorganisatie in 2012 is opgehouden te bestaan. De Tuinenbuurt is gezien de historie afwijkend
van bouw en inrichting van de buurten in Nieuw Waldeck. In totaal wonen er ongeveer zeven duizend
mensen in Nieuw Waldeck.
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1. Interne organisatie
1.1. Bestuurssamenstelling (Algemeen Bestuur)
Per 1 januari 2017
Voorzitter: Henk de Valk
Waarnemend secretaris: Monique de Valk
Penningmeester: Cathi van der Kruit
Algemeen lid vanuit het BIT: Henk Snijder (plv. Loe Holleman)
Algemeen lid vanuit de werkgroep Groen: Wouter van den Ende
Algemeen lid vanuit de werkgroep Water: Loe Holleman (overleden op 11 december 2017)
Algemeen lid vanuit de werkgroep Buurtcontact: vacature
Algemeen lid (vanuit werkgroep WWT) : Ronald Sikking (benoemd per 22 november 2017)
Algemeen lid (vanuit werkgroep stadstuin) : Annelies Jansen (benoemd per 22 november 2017)
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, de secretaris (vacature) en de penningmeester.
De bestuursleden die zijn benoemd per 22 november zijn de vertegenwoordigers in het Algemeen
Bestuur vanuit achtereenvolgens de werkgroep Waanzinnige Waldecktuin en Stadstuin De
GroeneGeest. Deze werkgroepen zijn in 2017 ingesteld.

1.2. Vergaderingen
1.2.1. Algemeen Bestuur (AB)
Het AB heeft vier keer vergaderd. De vergadering op 12 september is vervallen in verband met
vakantie van de voorzitter. Deze vergaderingen zijn openbaar; bewoners hebben geen gebruik van
gemaakt van deze mogelijkheid aanwezig te zijn bij het overleg over wijkaangelegenheden.
1.2.2. Dagelijks Bestuur (DB)
Het DB-overleg heeft zes maal plaatsgevonden. Waarvan twee maal specifiek m.b.t. het
wijkprogramma samen met de vertegenwoordiger van het stadsdeelkantoor Loosduinen.
Het overleg op 1 mei en 2 oktober heeft door omstandigheden geen doorgang kunnen vinden.
In aansluiting hierop heeft tien maal een Wijkvisie bijeenkomst/conferentie (incl. besprekingen film)
plaatsgevonden.
1.2.3. Bewonersvergaderingen
Voorjaarsbewonersvergadering op 26 april 2017
Aanwezig: diverse bewoners.
Voorzitter: Henk de Valk.
Penningmeester: Cathi van der Kruit.
Algemeen lid (vanuit BIT): Henk Snijder.
Genodigde: Dave Smit: wegbeheerder stadsdeel Loosduinen.
Eén genodigde en drie bestuursleden waren met kennisgeving afwezig.
Najaarsbewonersvergadering op 22 november 2017
Aanwezig: diverse bewoners.
Voorzitter: Henk de Valk.
Penningmeester: Cathi van der Kruit.
Algemeen lid (vanuit BIT): Henk Snijder.
Algemeen lid (vanuit werkgroep groen: Wouter van den Ende.
Algemeen lid (vanuit werkgroep water): Loe Holleman (overleden op 11 december).
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Algemeen lid (vanuit werkgroep WWT): Ronald Sikking (nieuw bestuurslid).
Algemeen lid (vanuit werkgroep stadstuin): Annelies Jansen (nieuw bestuurslid).
Genodigde: Joost Smallegange van Onzichtbaar Den Haag. Hij werkt op de begane grond (de plint) van
het voormalige zorgcentrum Loosduinse Hof in opdracht van de gemeente samen met WOW
(Waardevol Ondernemen Waldeck). Onzichtbaar Den Haag houdt zich bezig met sociale hulpverlening
aan bewoners.
1.2.4. Vergaderingen werkgroepen; overleggen met partners; deelneming aan extern
georganiseerde (netwerk)bijeenkomsten/evenementen etc.) m.u.v. Commissie
Loosduinen (CL) (zie punt 4)
Overleg werkgroep Groen: zes maal (waarvan éénmaal beleidsgroep Groen op het stadsdeelkantoor).
Overleg stadstuin De Groene Geest: éénmaal.
Overleg werkgroep Water(tuinen): overleg wateraanpak K.O. eiland op het stadhuis.
Overleg bewonersgroep Waanzinnige Waldeck Tuin: negen maal (waarvan één inloopbijeenkomst).
Bijeenkomst (Inter)Cultuurplatform Loosduinen: zes maal (waarvan drie maal specifiek voor
Loosduinen gaat los!).
Overleg met HaagWonen: twee maal.
Overleg met Staedion: drie maal.
Werkoverleg/presentaties met VÓÓR Welzijn: zes maal.
Besprekingen met Middin AC Waldeck (incl. netwerkbrunch): vier maal.
Bespreking met de Kakelhof: één maal.
Stedelijke bijeenkomst bewonersorganisaties: twee maal.
Bijeenkomst Jeugdraad: twee maal.
Bewonersoverleg Rossinipleintje: vier maal.
Bijeenkomst buurtcontactpersonen: één maal.
Bijeenkomst Redactieraad: éénmaal.
Bijeenkomst wijkvisie/wijkconferentie (incl. film): tien maal.
Uitvoeringsoverleg NW/Notenbuurt: éénmaal.
Gemeentelijk overleg/SDK m.b.t. ORAC’s: vijf maal.

1.3. Vrijwilligers/leden werkgroep
Buurt Interventie Team: 18 - 16 (zie bijlage 2).
Werkgroep Groen: 11.
Werkgroep Buurtcontactpersonen: 14.
Werkgroep Water: 11.
Ondersteunende vrijwilligers: 2.
Redactie Muzik(r)antje: Rob Schouten met ondersteuning van het secretariaat.

1.4. Administratieve organisatie
De secretariële taken zijn in 2017 wederom gedeeltelijk behartigd door waarnemend secretaris
Monique de Valk, die een gedeelte van de administratie en inkomende e-mails/correspondentie heeft
afgehandeld, alsmede het archiveren hiervan. Zij is ook verantwoordelijk voor het centrale
adressenbestand bij onze provider en heeft hiervan een back-up adressenbestand gemaakt in de
vorm van een nieuw Microsoft account (t.w. redactienw@hotmail.com). Ook heeft zij het papieren
archief bijgewerkt en opgeruimd. Verder heeft zij het concept van dit jaarverslag gemaakt.
Notuleringswerkzaamheden werden in 2017 voornamelijk verricht door een lid van de werkgroep
Groen en de werkgroep Water (watertuinen): Annelies Jansen.
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1.5. Communicatiemiddelen die zijn gebruikt om bewoners en partners te informeren
De Muzik(r)antjes nr. 29 t/m 32 zijn respectievelijk in maart, mei, september en november in druk
huis aan huis verspreid. Onze partners zijn over de verschijningsperioden ruim van te voren
geïnformeerd en gevraagd naar hun eventuele bijdragen. Partners en bewoners waarvan het
e-mailadres bekend is krijgen de wijkkrant digitaal aangeleverd.
Met het besluit om in 2017 een Redactieraad op te richten werd een nieuwe stap gezet naar meer
inspraak door bewoners en het ‘interessanter maken’ van het Muzik(r)antje. Naar aanleiding van een
e-mail aan de vrijwilligers hadden zich hiervoor een aantal mensen aangemeld. De Redactieraad is
20 februari van start gegaan.
In december is voor berichtgeving over de voortgang van de in oktober gehouden Wijkconferentie
een speciale nieuwsbrief verschenen, opdat deelnemers en geïnteresseerden over de stand van zaken
op dat moment konden worden geïnformeerd. De verzending vond plaats met behulp van MailChimp,
een website die is ontworpen voor e-mailverzendingen aan geuploade e-mailadressenbestanden en
het bijhouden van statistieken hierover.
Er is wederom met nieuwe inzet hard doorgewerkt aan de nieuwe website, die qua opzet en techniek
klaar is, maar hier en daar nog van specifieke inhoud moet worden voorzien. In de tussentijd wordt
alleen de rubriek Actueel van de ‘oude’ website wekelijks bijgewerkt. De nieuwe website gaat volgens
de planning in 2018 in de lucht. Interessante en spoedeisende onderwerpen worden via de Facebook
pagina wereldkundig gemaakt. Deze pagina wordt druk bezocht en ‘geliked’.
Via het officiële e-mailadres nieuwwaldeck@hotmail.com komen (bijna) alle e-mails van de diverse
organisaties, coöperaties, gemeente, partners en bewoners binnen. De communicatie via dit
e-mailadres verloopt goed. De inbox is in 2017 dagelijks bijgehouden (e-mails beantwoord,
doorgestuurd naar de juiste persoon en afgehandeld en gearchiveerd).

1.6 Samenwerking en contacten
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Onderhouden van het contact met stads(deel)bestuur en gemeentelijke politiek. Deelname aan
overleggen/brainstormbijeenkomsten Stadsatelier 2017 in het kader van de Agenda Ruimte voor
de Stad.
Onderhouden van het contact met de Politie Haaglanden door het Buurt Interventie Team en de
Commissie Loosduinen. Over wijkgerichte activiteiten en acties vind nauw overleg plaats met de
politie/wijkagent.
Regelmatig overleg met de medewerkers van het stadsdeel in Loosduinen, Vóór Welzijn
Loosduinen, DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling), de Dienst Stadsbeheer en Agenda Ruimte voor
de Stad.
Regelmatige samenwerking met de RK Basisschool Het Lichtbaken en de Jeugdraad Waldeck.
Regelmatige contacten (o.a. netwerkbrunch) met Middin AC Waldeck.
Regelmatige contacten met diverse medewerkers van wijkcentrum De Geest en VÓÓR Welzijn.
Regelmatige overleg met de woningcoöperaties HaagWonen en Staedion.
Contacten met het Wijndaelercentrum en het Loosduinse Hof.
Contacten met de bibliotheek Nieuw Waldeck en stadsboerderij ‘De Kakelhof’.
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2. Speerpunten in 2017
2.1. Doelstellingen
Het wijkberaad had zich voor 2017 de volgende doelen gesteld.
• Herinrichting voormalig locatie scouting Oude Haagweg (v/h De Groene Oase).
• Begeleiding plaatsing ORAC’s in Nieuw Waldeck.
• Bevordering en begeleiding aanleg watertuin en waterverbeterende maatregelen King
Olivereiland.
• Bewaking uitvoering aandachtspunten groeninventarisatie.
• Bevorderen wegwerken achterstallig onderhoud infrastructuur (30-km borden, korte
lantaarnpalen).
• Bevordering afwikkeling openstaande actiepunten uit het activiteitenprogramma 2015 en 2016
van de gemeente.
• Het vrijwilligersnetwerk en eigen bestuur (o.a. werkgroepen) versterken.
Geplande activiteiten in 2017.
• Bewonersconsultatie/vrijwilligersacties met de bakfiets.
• Bewonersvergadering in april en november.
• Jongerendag/sport- en speldag in de zomer.
• Buitenspeeldag op Louis Armstrongkade en pleintje Rossinilaan.
• Snoei- en bloeidag op 23 september.
• Activiteiten voorplein Loosduinse Hof.
• Halloweenfeest (organisatie VÓÓR Welzijn).
• Sinterklaasfeest (organisatie VÓÓR Welzijn).
Bewonersinitiatieven.
• Stadstuin De GroeneGeest.
• Schoonmaken Blauwe Speeltuin.
• Gulden Klinker Duke Ellingtonstraat.
• Inhuldiging plaquette Jules Massenethof.

3. Terugblik op gestelde doelen, gehouden activiteiten en
bewonersinitiatieven
In een woonwijk in het algemeen en in Nieuw Waldeck in het bijzonder zijn een aantal zaken die goed
geregeld moeten zijn om de wijk naar behoren te kunnen laten functioneren en de bewoners een
gevoel van tevredenheid te geven over hun woon- en leefklimaat. Deze zaken worden speerpunten of
gestelde doelen genoemd en maken een belangrijk deel uit van het beleid en de inspanningen van het
wijkberaad. De verschillende speerpunten (gestelde doelen), geplande activiteiten en bewonersinitiatieven hebben dikwijls een raakvlak met elkaar. Hieronder wordt in het kort besproken wat in
2017 op dit gebied is bereikt.
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3.1. Gestelde doelen en behaalde resultaten
3.1.1. Herinrichting voormalig locatie scouting De Rimboejagers aan de Oude Haagweg
(Waanzinnige Waldecktuin v/h De Groene Oase)
De Waanzinnige Waldecktuin, zoals de nieuwe naam van De Groene Oase luidt, gaat gerealiseerd
worden op het op te leveren land van de volkstuintjes, het voetbalveldje en het al lege gebied van de
scoutinggroep De Rimboejagers aan de Oude Haagweg 55. Er is een werkgroep gevormd die zich heeft
aangesloten bij het wijkberaad. Deze werkgroep heeft een crowdfundingsactie gestart via de website
van Starters4Communities en heeft hiermee een bescheiden startkapitaal verkregen. Dit bedrag kon
gelukkig in juni aanzienlijk worden aangevuld met hun aandeel in de opbrengst van de Oranje Fonds
Collecte 2017. Aan het eind van het jaar kon de kas nog verder worden gevuld door het behalen van
de eerste prijs bij de Haagse Success Awards in Loosduinen.
In het voorjaar is de nieuw benoemde burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, samen met
stadsdeelwethouder Saskia Bruines, op bezoek geweest in het gebied. Zij waren zeer geïnteresseerd.
De tuin past in de plannen van de gemeente en de opgeknapte omgeving van het voormalig
zorgcentrum het Loosduinse Hof om de wijk een beter aanzien te geven en de saamhorigheid tussen
de bewoners te verstevigen.
In april is de gemeente begonnen met het klaar maken van de locatie door grondwerkzaamheden uit
te voeren en de begroeiing te verwijderen. Al snel moesten de werkzaamheden worden stil gelegd
omdat er vervuiling in de grond werd aangetroffen en er nader onderzoek moest worden verricht
naar de aard en de omvang. Ondanks de stillegging van de gemeentelijke werkzaamheden zijn er door
de vrijwilligers wel bedjes uitgemeten en is een tuinkasje geplaatst. Het streven is in het voorjaar
2018 gewoon de tuintjes voor de wijkbewoners op te leveren.
3.1.2. Begeleiding plaatsing ORAC’s in Nieuw Waldeck
We kunnen gerust zeggen dat er heel wat gedoe is geweest over het ontwerp plaatsingsplan van de
ORAC’s. Het wijkberaad en het Buurt Interventie Team hebben er in de diverse overleggen bovenop
gezeten om het plaatsingsplan zo gunstig mogelijk te krijgen. Beiden hebben hun uiterste best gedaan
om zoveel mogelijk parkeerplaatsen te sparen en de loopafstand zo kort mogelijk te houden. Slechts
een paar bezwaren tegen het plaatsingsplan, zowel van het wijkberaad als van bewoners, zijn
ingewilligd. Ook de plaatsing van de ORAC’s zelf heeft heel wat voeten in aarde gehad. De plaatsing is
niet altijd volgens het plaatsingsschema verlopen. De gemeente heeft zich daarbij wel wat vrijheden
veroorloofd. Bijna alle ORAC’s zijn inmiddels geplaatst, op twee locaties na. Daar staan nog
bovengrondse bakken.
Voordat het definitieve plaatsingsplan is vastgesteld is er door de gemeente een bewonersavond
georganiseerd waar iedereen kon binnenlopen en eventueel bezwaar kon aantekenen als hij of zij het
niet eens was met de plaats van de ORAC’s in zijn of haar buurt. Met de meeste bezwaren is geen
rekening gehouden. Soms kan dat ook niet anders, omdat er diverse leidingen en kabels in de grond
liggen. In een aantal gevallen is het bezwaar ten onrechte afgewezen. Het wijkberaad heeft hierin
aanleiding gezien tegen het afwijzen van de bezwaren beroep aan te tekenen bij de Raad van State.
Ook is geprobeerd het hele plaatsingsplan tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Op het beroep
wordt pas in 2018 uitspraak gedaan. Hopelijk leidt dat alsnog tot een aantal wijzigingen.
In de Tuinenbuurt zijn ook ORAC’s geplaatst. Omdat de straten en stoepen in die buurt erg nauw zijn
werd gedacht aan een korte route met de mogelijkheid van niet parkeren aan één kant of de
loopafstand voor bewoners naar een ORAC te vergroten. Vooralsnog zijn de ORAC’s geplaatst volgens
het voorstaande plaatsingsplan.

JAARVERSLAG 2017 WIJKBERAAD NIEUW WALDECK
APRIL 2018

9

De ondergrondse containers worden 2 x per week geleegd. In de toekomst wordt een sensor in de
containers geplaatst zodat er signaal naar de gemeente gaat als ze vol zijn. Er dan een extra leegbeurt
kunnen plaatsvinden. Papier en GFT-afval blijft zoals gebruikelijk worden opgehaald. Voor plastic afval
kunnen bewoners een aparte minicontainer aanvragen. Er zijn ook (vage) plannen om op daarvoor
geschikte locaties een container voor plastic afval naast de restafvalcontainers te plaatsen.
De grote bovengrondse bakken voor glas, plastic/metaal en papier blijven gehandhaafd.
Met uitzondering van de bakken die bij de kruising van de Rossinilaan en Mozartlaan staan. Die
worden verplaatst omdat het kruispunt anders vormgegeven gaat worden.
3.1.3. Bevordering en begeleiding aanleg watertuin en waterverbeterende maatregelen bij het King
Olivereiland
In de plannen die in het verleden samen met Duurzaam Den Haag door de werkgroep Water zijn
bedacht om de waterkwaliteit in de sloten van Nieuw Waldeck helpen te verbeteren was ook de
aanleg van watertuinen opgenomen. Daarin zit ook een plan om een watertuin aan te leggen bij de
rode touwen op het King Olivereiland.
Er bestond al reeds geruime tijd bij de gemeente ook een plan om de doorstroming in het water rond
het K.O.-eiland te bevorderen door de aanleg van een jetstream fontein en tegelijkertijd de houten
stappaaltjes te vervangen voor nieuwe of iets anders. Op de bewonersvergadering van november zou
hierover informatie worden gegeven. Dit is echter niet gebeurd. Nu wordt gewerkt naar een
uitvoering in april 2018.
Tegelijkertijd zijn er plannen bij de Jeugdraad Waldeck voor het touwencircus dat daar staat en
eveneens een vervanging van de ‘stappaaltjes’. Een ‘moodboard’ met de wensen is overhandigd aan
de stadsdeeldirecteur.
De insteek voor 2018 is een eenduidig plan en ontwerp waarin alle genoemde elementen worden
meegenomen.
3.1.4. Bewaking uitvoering aandachtspunten groeninventarisatie
Door het ingenieursbureau van de gemeente is zowel voor heel Loosduinen als specifiek voor
(Nieuw Waldeck) een groenvisie gemaakt. Hoe het groen er uit moet gaan zien is dus bekend, maar
uitvoeringsplannen komen er niet omdat er geen budget voor wordt vrijgemaakt. Samen met een
aantal politieke partijen blijft het Dagelijks Bestuur bezig om te proberen toch extra geld hiervoor
beschikbaar te krijgen. Onder andere door regelmatig overleg met de politiek en door in te spreken bij
de behandeling van voorjaarsnota’s en begrotingen. Ook in 2017 heeft het wijkberaad ingesproken bij
de gemeenteraad. Deze keer bij de behandeling van de begrotingsvoorstellen voor de komende vier
jaar. Het heeft (nog) niet mogen baten.
Om toch de voortgang in het groenonderhoud er in te houden heeft de werkgroep Groen vorig jaar
een update gemaakt van de groeninventarisatie in 2013 en deze aangeboden aan de groenbeheerder
van het stadsdeelkantoor Loosduinen. Op verzoek van de beheerder is een prioriteitenlijst gemaakt
van die plekken die bij voorrang moeten worden opgeknapt. Over de uitvoering van deze lijst wordt
regelmatig met het stadsdeelkantoor overlegd.
De werkgroep heeft verder samen met de groenbeheerder van het stadsdeelkantoor het gehele jaar
door op een flink aantal plekken in de wijk achterstallig onderhoud in het groen weggewerkt.
3.1.5. Bevorderen wegwerken achterstallig onderhoud infrastructuur (30-km borden, korte
lantaarnpalen)
30-km bebording
De aanhouder wint in dit geval. Er staan eindelijk bij alle ingangen van de wijk zonebordjes met 30 km.
Dus op de Rossinilaan voor de bibliotheek, op de Maurice Ravelweg, op het Louis Armstrongplein
(toegang vanaf de Lisztstraat) en in de Tuinenbuurt. Op de Palestrinaweg stond er al één.
Nu pleit het Wijkberaad nog voor (meer) verkeersdrempels op de Maurice Ravelweg, de Duke
Ellingtonstraat en de Louis Armstrongkade.
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Lantaarnpalen
Er ligt al geruime tijd een brief bij DSO betreffende de staat van de lantaarnpalen (aanzicht).
Het wijkberaad heeft contact gezocht met de onderhoudsafdeling van de gemeente met de vraag of
opknapbeurt op korte termijn mogelijk is. Het blijkt echter een zaak met een lange adem. Er moet
veel worden opgeknapt in de buitenruimte van de wijk en dat gaat veel geld kosten.
Het onderhoudsbudget is hiervoor niet toereikend, waardoor niet alle achterstand in korte tijd kan
worden weggewerkt. Dus hiervoor is tevens extra budget nodig. Ook heeft het bestuur van het
wijkberaad met steun van een aantal politieke partijen geprobeerd aanvullend budget beschikbaar te
krijgen. Er zijn echter nog steeds geen concrete toezeggingen.
3.1.6. Bevordering afwikkeling openstaande actiepunten uit Activiteitenprogramma 2015 en 2016
Er wordt door het wijkberaad voortdurend bij de gemeente aandacht gevraagd voor de openstaande
actiepunten. Het Wijkberaad Nieuw Waldeck heeft al enige jaren geleden een beleidsvisie
geformuleerd. Elk jaar wordt die visie en de daarbij behorende uitvoeringsplannen zo nodig bijgesteld
en/of aangevuld.
Het uitgangspunt van de visie is geformuleerd in 2011/2012. Onder de noemer ‘Te Gek, Nieuw
Waldeck?!’ is toen een programma gestart dat er voor zou moeten zorgen dat het wijkberaad een
grotere rol in de beleving van de wijkbewoners zou gaan spelen. De strategie daarvoor is vastgelegd in
een communicatieplan.
In oktober 2012 is de visie van het wijkberaad tijdens de thema-avond ‘Het Wijkberaad van de
Toekomst’ gepresenteerd aan de wethouders Ingrid van Engelshoven en Karsten Klein. De plannen die
op de thema-avond zijn gepresenteerd en in het bijbehorende document zijn verwoord, zijn elk jaar
bijgesteld en vastgelegd in een jaarplan. De speerpunten en de activiteiten voor 2017 zijn
gepresenteerd op de bewonersvergadering van 23 november 2016.
Een aantal punten zie je regelmatig terugkomen, omdat de realiteit niet altijd in de pas loopt met de
planning.
3.1.7. Het vrijwilligersnetwerk en eigen bestuur (o.a. werkgroepen) versterken
Er is in heel 2017 wederom bijzonder druk gezocht naar vrijwilligers die de vacatures die het
wijkberaad heeft kunnen invullen. Er is een advertentie geplaatst op de PEP-website en op diverse
andere plekken en via diverse andere kanalen zijn wervingspogingen ondernomen, onder andere door
een oproep aan de politiek. In het Muzik(r)antje werd er ook volop aandacht aan besteed. Ook werd
de werving meegenomen in de terrasgesprekken en op de bewonersvergaderingen. Eind 2017 is het
eindelijk gelukt om er twee nieuwe leden voor het Algemeen Bestuur bij te krijgen. Door de
uitbreiding van de werkgroepen met de stadstuin De GroeneGeest en de Waanzinnige Waldecktuin is
het wijkberaad verrijkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas heeft het wijkberaad ook afscheid
moeten nemen van een bestuurslid door het onverwachte overlijden van vrijwilliger Loe Holleman.

3.2. Gehouden activiteiten met kort inhoudelijk verslag
Werkgroep Groen
Op 9 juni heeft een afgevaardigde van het bestuur (algemeen lid van de Werkgroep Groen) als spreker
bij de gemeenteraad ingesproken als ondersteuning van een motie van vier politieke partijen om
meer onderhoudsgelden te verkrijgen voor de openbare ruimte in met name Nieuw Waldeck.
Deze actie is succesvol geweest in die zin dat er een motie voor een structurele oplossing voor het
onderhoud in de buitenruimte van de (Loosduinse) wijken is aangenomen, ondersteund door bijna
alle partijen. Het bijbehorende budget ontbreekt echter nog steeds.
Naar aanleiding van klachten over het teveel voeren van eendjes werd gevraagd mee te denken over
wat te doen met oud brood. Het wordt nu vaak in grote hoeveelheden in water of groen
achtergelaten. Geopperd wordt broodcontainers plaatsen of voorlichting geven. In het laatste
Muzik(r)antje (nr. 32) is een stukje hierover opgenomen in het artikel over de top 5 ergernissen.
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Snoei- en bloeidag 23 september
Was de snoei- en bloeidag er in voorgaande jaren voor het opknappen van redelijke grote
plantsoenen, vorig jaar en dit jaar is dat een stuk minder. De meeste verzoeken van bewoners en
vrijwilligers betreffen kleine projecten. Desondanks was er op de snoei- en bloeidag in september
genoeg te doen. Op elf plekken in de wijk waren vrijwilligers en bewoners die dag druk bezig.
Traditioneel werd er ’s morgens om 09.00 uur in De Geest afgetrapt met een aangeklede kop koffie.
Daarna waaierde de vrijwilligers uit naar de aangemelde projecten om eens flink de handen uit de
mouwen te steken. En dat is precies hetgeen er gedurende de dag is gebeurd. Terugkeer naar De
Geest voor de lunch was deze keer niet nodig. De lunch werd op de werkplekken bezorgd. Aan het
eind van de middag werd er wel weer verzameld op stadstuin De GroeneGeest voor deelname aan
een uitgebreide buurtbarbecue, verzorgd door De Maaltijdexpress.
Werkgroep Water
In de loop der jaren zijn de oevers van de vele watergangen in Nieuw Waldeck verhoogd, verbeterd
en versterkt. Bewoners geven aan dat hierdoor de oevers soms ook minder diertoegankelijk zijn
geworden. De wethouder heeft toegezegd in de stad te kijken naar mogelijkheden om de uitklimmogelijkheden voor dieren in de watergangen te verbeteren. Naar aanleiding van signalen uit
de wijk werd er gekeken in hoeverre de werkgroep Water (i.s.m. de bewoners) hieraan kan
meewerken.
Watertuinen
Het lijkt er sterk op dat met het vertrek van Geert van Poelgeest van Duurzaam Den Haag de geest uit
het fenomeen watertuinen is verdwenen. De watertuin in de Puccinistraat leidt een lijdelijk bestaan
en over de aanleg van een watertuin bij het King Olivereiland wordt al jaren alleen maar gepraat.
Inmiddels is er wel weer leven gekomen in de plannen voor de aanleg van een jetstream bij hetzelfde
eiland. Zie paragraaf 3.1.3. voor meer informatie. Wellicht is dit ook positief voor een watertuin daar.
Buurttuin Toscaninistraat
Al weer een prachtig initiatief vanuit deze werkgroep is de crowdfundingsactie die is gehouden om
een watertappunt in deze buurttuin te krijgen. Om de moestuin goed te kunnen voorzien van water
was een waterpunt noodzakelijk. Kosten € 1500,-. Enig lobbywerk leverde op dat als zij zelf € 750,- bij
elkaar zouden kunnen krijgen, de provincie Zuid-Holland de overige € 750,- zou bijleggen. Dit is gelukt.
Op 19 augustus is het bereikte resultaat feestelijk gevierd, waarbij alle donateurs waren uitgenodigd.
Stille tocht na overlijden bestuurslid Loe Holleman
Ons zeer gewaardeerd Algemeen Bestuurslid, plv. coördinator van het BIT en voorzitter van de
Werkgroep Water is op 11 december 2017 onverwacht overleden. Omdat de familie er prijs op stelde
de crematie in besloten kring te houden heeft het Dagelijks Bestuur van het wijkberaad gemeend een
afzonderlijke herdenking te moeten organiseren.
Vrijwilligers van het wijkberaad. vrienden en oud-collega's hebben daarom met medeweten van de
familie op woensdag 20 december een gepaste en memorabele herdenking gehouden. Eerst was er
een stille tocht vanaf wijkcentrum De Geest de woning van Loe, waarbij een BIT-route werd gevolgd
die langs diverse belanghebbende plekken voerde. Bij zijn voordeur is een treffende foto in lijst
geplaatst en zijn door aanwezigen bloemen en herdenkingskaarsjes achtergelaten. Na enige
momenten van stilte is de stoet teruggelopen naar het wijkcentrum. Daar heeft er een korte
plechtigheid plaatsgevonden, waarbij veel belangstellenden hun respect en medeleven hebben
betuigd. Het samenzijn daarna ging vergezeld van een gepast hapje en drankje.
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Buitenspeeldagen
In juni is zoals gebruikelijk de Nationale Buitenspeeldag in de wijk gevierd. Locaties waren wederom
het pleintje aan het eind van de Rossinilaan en op de Louis Armstrongkade. Dank zij het zeer ervaren
team vrijwilligers was de buitenspeeldag op de Louis Armstrongkade een groot succes, zoals elk jaar.
Van het opzetten tot aan het opruimen was één en al goed geregeld. De kinderen hebben genoten
van de spelletjes en de luchtkussens en natuurlijk de stormbaan. Naast de spelletjes waren er ook
twee top zangers die zorgden voor heerlijke muziek. De kinderen genoten van de lekkernijen die er
waren. Zoals appels, ijsjes, popcorn, suikerspin en de limonade. Op het Rossinipleintje verliep de
viering iets minder soepel doordat een aantal vrijwilligers het met elkaar aan de stok kregen.
Gelukkig werd de dag wel vreedzaam afgesloten en hebben de kinderen er weinig van meegekregen.
Halloween
De organisatie van de Halloweenviering is dit jaar groots aangepakt. Op drie locaties viel te griezelen!
Wijkcentrum De Geest was weer compleet vermomd als spookhuis, op een binnenplaatsje aan de
Strausslaan was een spooktent opgezet waarin gegriezeld kon worden en in de Tuinenbuurt waren de
Binnentuinen en de Plantentuinen omgetoverd tot spookstraten. Tel daar nog eens de Trick-and-Treat
route bij op en het was zonneklaar -of beter gezegd maneklaar- dat er in Nieuw Waldeck op die
zaterdag in oktober flink te griezelen viel!
Decemberviering
Ook Sinterklaas en de Kerst is niet aan de aandacht van de kinderen ontgaan! Ook op deze dagen zijn
de kinderen van Nieuw Waldeck verwend met spelletjes en lekkernijen!
Stadsboerderij De Kakelhof
Stadsboerderij De Kakelhof is een plek in de wijk waar verschillende organisaties uit de wijk
regelmatig gebruik van maken. Zo komen bijvoorbeeld op de stadsboerderij: scholen, buurthuizen,
ouderen/verzorgingshuizen en maatschappelijke organisaties.
Zij willen graag met bovengenoemden en de andere ‘werkers in de wijk‘ kennis maken, elkaars werk
leren kennen en van gedachten wisselen hoe zij mogelijk kunnen samen werken en van elkaars
diensten/ locaties kunnen leren of gebruik kunnen maken. Om dat te bereiken zijn dit jaar een groot
aantal ‘collega’s ‘ uitgenodigd om onder het genot van een boerenlunch op 7 september een
netwerkbijeenkomst op De Kakelhof bij te wonen.
Cultuurplatform Loosduinen
Voor de tweede keer op een rij organiseerde Cultuuranker Loosduinen|Nieuw Waldeck in
samenwerking met een aantal Loosduinse culturele instellingen het unieke festival ‘Loosduinen gaat
Los’. Van woensdag 8 t/m zondag 12 november 2017 ging Loosduinen ‘los’ met talloze culturele
activiteiten. De opening door stadsdeeldirecteur Harm Benthem vond plaats in de bibliotheek Nieuw
Waldeck met in de middag volop verrassingen voor jong en oud.
Dit was tevens het startsein voor mooie culturele dagen met concerten op bijzondere locaties,
workshops, lezingen, activiteiten voor kinderen en nog veel meer! De slotdag was zondag 12
november in the International School of the Hague (ISH). Vanaf 12.00 uur waren er tal van activiteiten
op en rond de Plaza met als afsluiting een spetterend optreden van coverband The Clarks!
Dushihuis Den Haag
Het Dushihuis heeft in 2017 haar eigen nieuwsbrief uitgebracht.
Activiteiten voorplein Loosduinse Hof
Bij de ingebruikstelling van het voorplein van het Loosduinse Hof in december vorig jaar door
wethouder Baldewsingh werd de wens uitgesproken dat het plein zou gaan bijdragen aan het bijeen
brengen van en het bevorderen van de samenhang tussen de verschillende leeftijdsgroepen.
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Aan de ene kant de bewoners van het zorgcentrum en aan de andere kant de jeugd aangetrokken
door memospel en te organiseren activiteiten. Ook het nieuwe theehuis zou een belangrijke rol in het
geheel kunnen spelen. Als warming-up was het wijkberaad op een burenochtend in het Loosduinse
Hof reeds op bezoek geweest om te vertellen wat het wijkberaad zoal voor haar bewoners doet of
kan doen.
Wie schetst dan ook de verbazing van alle betrokkenen als een half jaar later in augustus bekend
wordt gemaakt dat de directie van Florence heeft besloten het zorgcentrum te sluiten. Geen van de
partijen was in het besluit gekend of mee gepraat. Het was al eerder duidelijk dat er problemen
waren met de bezettingsgraad en het besluit van de overheid ouderen zo lang mogelijk thuis te laten
verblijven maakte die er niet beter op. Daarom lag er ook een plan om dat probleem aan te pakken.
De beslissing het tehuis op korte termijn te sluiten is dan ook onbegrijpelijk. Als schrale troost konden
de nog aanwezige bewoners, als ze dat wilden, verhuizen naar het Wijndaelercentrum. Eveneens een
zorgcentrum in Nieuw Waldeck en eveneens in exploitatie bij zorgorganisatie Florence.
Stadsspelen Den Haag 2017 voor Loosduinen
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni zijn in Nieuw Waldeck de Stadsspelen Den Haag 2017 voor
Loosduinen gehouden. Op dit sportfestival was volop gelegenheid om nieuwe en bekende sporten uit
te proberen, met elkaar de competitie aan te gaan en clinics te volgen. Het programma voor jong en
oud, sportief of juist niet, zat bomvol activiteiten!
Iedereen kon gratis meedoen met leuke, laagdrempelige (sportieve) activiteiten.
Er kon bijvoorbeeld naar hartenlust worden gesprongen op een luchtkussen bij De Geest en bij de
rode touwen op het King Olivereiland kon worden gekanood, langs touwen of een surfplank de
overkant van de sloot worden bereikt (of niet) en tal van andere leuke dingen op en rond het water
worden gedaan. Het waren twee bijzondere dagen met mooi zonnig weer en veel belangstelling van
jong en oud!
Banenmarkt
Op 30 mei is in samenwerking met diverse partijen (werkgevers, VÓÓR Welzijn en het wijkberaad die
geholpen heeft met de opbouw) in het Activiteitencentrum Waldeck Middin een goed georganiseerde
succesvolle banenmarkt Loosduinen gehouden. Diverse werkgevers stonden met stands en een ieder
kon inlopen onder het genot van een welkomsttoespraak, een drankje, uitgebreide hapjes en warm
eten. Diverse bezoekers hebben afspraken kunnen maken met werkgevers.
Wijkconferentie
Het wijkberaad is al jaren bezig de wijk op de kaart te krijgen. In de loop der jaren zijn er verscheidene
onderzoeken geweest, ook van gemeentewege. Het onderzoek dat de basis heeft gelegd voor de
huidige aanpak is het Bewonersonderzoek Nieuw Waldeck van bureau Graswortel in 2014.
Overwegende hoe het één en ander zich ontwikkeld heeft in de afgelopen 5 à 6 jaar, is het idee
ontstaan van een wijkconferentie als vastleggingsmoment van maatregelen die kunnen leiden tot het
behalen van de gestelde doelen. Een ultieme afsluiting van een vijf jaar durende inhaalrace waarin
alle voorwaarden om het nu eens af te maken worden vervuld.
Nieuw Waldeck: kansenwijk of kantelwijk? In 2015 is uit onderzoek gebleken dat er een complexe
opeenstapeling van sociale problemen is: GGZ problematiek, verborgen armoede, problemen achter
de voordeur. De sociale problematiek wordt aangevuld met grote achterstanden in de openbare
ruimte. Sinds 2016 wordt vanuit de wijkaanpak bottom-up aan verschillende sociale interventies
gewerkt. De opgave in deze wijk is echter groter en raakt aan meerdere portefeuilles. Saillant detail is
hierbij dat er in 1999 (!) ook al onderzoek is gedaan naar de fysieke opgave in de wijk en dat zowel in
dat onderzoek als in het recente onderzoek een vergelijkbaar beeld geschetst wordt. Wat is er in de
afgelopen jaren ècht veranderd? Kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we verschil maken voor
deze wijk?
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Door de denktank van bewoners uit Nieuw Waldeck is een toekomstvisie gemaakt voor de wijk.
Om deze toekomstvisie concreet te maken is op 6 oktober een wijkconferentie met alle belanghebbende partijen gehouden in het Loosduinse Hof. Het doel van de wijkconferentie was met elkaar
te bepalen wat de ontwikkelstrategie voor deze wijk moet zijn.
Wethouder Baldewsingh heeft als wethouder met de wijkaanpak bottom-up een groot aantal
initiatieven van bewoners aangejaagd. De toekomstvisie van Nieuw Waldeck is hier een mooi
voorbeeld van. De successen uit deze initiatieven tonen dat het belangrijk is deze aanpak voort te
zetten.
Het wijkberaad heeft in vervolg op de wijkconferentie op 31 oktober bij de gemeenteraad
ingesproken om aandacht en geld te vragen voor de problemen in de wijk. Speciaal voor dit doel is
twee maal een digitale nieuwsbrief uitgebracht en zelfs een heus, indrukwekkend filmpje gemaakt,
wat te bekijken is op YouTube.
Voorafgaand aan de wijkconferentie is de werkgroep Buurtcontactpersonen actief bezig geweest om
(nieuwe) ideeën voor de wijk te verzamelen en gerealiseerd te krijgen. Op 22 juni is een bijzondere
bijeenkomst gehouden met behalve de vaste vrijwilligers ook een groot aantal bewoners met als doel
gezamenlijk de wijk beter te maken.
In totaal zijn 160 personen via de e-mail benaderd. De meeste bewoners hebben niet gereageerd.
Van een aantal buurtcontactpersonen en actieve bewoners is een afmelding ontvangen. Toch zijn er
61 ideeën verzameld, waarna na een intensieve selectieprocedure 5+1 ideeën zijn uitverkozen die in
overleg met het stadsdeelkantoor uit het wijkbudget kunnen worden uitgevoerd.
Ook met de resultaten van de wijkconferentie is men aan de slag gegaan. Voor het onderdeel Groen &
Veilig is gekozen voor het voorstel van wijkkrantredacteur Rob Schouten een plek van 1 ha in de wijk
te selecteren en die op te knappen met het beschikbaar gestelde interventiebudget. Deze plek zou
dan als showroom kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld hoe de wijk er uit kan gaan zien. En om op
een eenvoudige manier te kunnen bepalen wat de opknapkosten voor de hele wijk zouden zijn.
De realisatie hiervan, de overige ideeën van de werkgroep Buurtcontactpersonen en de invulling van
het wijkbudget komt in 2018 aan de orde.
3.3. Bewonersinitiatieven
a. Stadstuin de Groene Geest
Stadstuin de GroeneGeest is een volkstuin naast wijkcentrum De Geest. Al jaren wordt onder leiding
van de gemeente door ouders en scholieren van basisschool het Lichtbaken, vrijwilligers en
professionals van Voor Welzijn de tuin bestierd. Op 1 januari van dit jaar is het beheer van de
stadstuin overgegaan van de gemeente naar de tuinvrijwilligers. Voorlopig op proef voor één jaar.
Dat betekent hard werken! En niet alleen door tuinwerkzaamheden te doen. Er moet gereedschap
komen, want de gemeente heeft al het tuinmaterieel weggehaald. En er moet ook een tuinreglement
komen en een convenant met de gemeente. En er moet geld komen om alles te betalen. Gelukkig
wordt de stadstuin bijgestaan door de Haagse Tuinbank. Een groenorganisatie die samenwerkt met
de gemeente. Ook krijgt de stadstuin ondersteuning van Voor Welzijn en het wijkberaad. Om de
stadstuin organisatorisch vorm te geven hebben de vrijwilligers aansluiting gezocht bij het Algemeen
Bestuur van het wijkberaad en hiertoe de werkgroep Stadstuin De GroeneGeest gevormd.
Als alles dit jaar goed gaat mag de werkgroep vanaf 1 januari 2018 de tuin voor onbepaalde tijd in
eigen beheer nemen. Door de afdeling Natuur- en Milieueducatie van de gemeente wordt hiervoor
een convenant opgesteld. De vrijwilligers moeten daarin aangeven dat men een werkgroep binnen
het wijkberaad wil blijven. Het convenant kan dan als rechtspersoon getekend worden. Voordat er
getekend wordt is het noodzakelijk eerst een oprichtingsvergadering van de werkgroep te beleggen
en een huishoudelijk reglement vast te stellen.
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b. Schoonmaken Blauwe Speeltuin
Op woensdag 19 april werd onder regie van het wijkberaad de blauwe speeltuin aan de Billie Holidaystraat m.m.v. Clean River van Parnassia, Jeugdraad Waldeck, AC Waldeck Middin en de afdeling
Graffiti van de gemeente schoongemaakt. De jongeren van Clean River zijn in de ochtend aan de gang
gegaan en de leden van de Jeugdraad Waldeck ’s middags. Ondersteuning vond plaats vanuit
Activiteitencentrum Waldeck Middin en het Dushihuis (watervoorziening). In het AC Waldeck aan de
Billie Holidaystraat kon men even uitrusten, een boterhammetje eten of wat drinken. Ook de EHBO
werd door AC Waldeck verzorgd. Samen met het nieuwe gras dat door de gemeente op het voetbalveldje is aangelegd ziet de speeltuin er weer piekfijn uit.
c. Gulden Klinker Duke Ellingtonstraat
Veel Hagenaars houden zelf hun buurt schoon, leefbaar en gezellig. Alle mensen die samen iets doen
om hun omgeving leefbaarder te maken, of dat nu buurtbewoners of scholieren zijn, kunnen worden
genomineerd voor de Gulden Klinker.
Op woensdag 17 mei om hebben bewoners van de Duke Elllingtonstraat van wethouder Boudewijn
Revis de Gulden Klinker in de straat gekregen. Daarnaast ontvangen zij de bijhorende cheque ter
waarde van € 1000,-. De bewoners onderhouden het groen bij hen in de straat.
Verder hebben ze in overleg met de gemeente een speelplaats (her)ontwikkeld. Ze hebben daarvoor
een schets gemaakt en in overleg met de gemeente is de speelplaats heringericht. Op de speelplaats
houden de bewoners zelf toezicht op het juiste gebruik.
d. Plaquette Jules Massenethof
Na de toekenning van de Gulden Klinker in 2014 ontstond bij de bewoners van het Jules Massenethof
het idee een plaquette met een mozaïek te maken van de naamgever van het hof. Vorig jaar was het
zover: de plaquette was gemaakt en kon opgehangen worden! Bij de organisatie van de inhuldiging
op 10 september bleek echter een gemeentelijke vergunning nodig te zijn. Die was er niet, dus kon de
aangekondigde inhuldiging niet doorgegaan.
Op 23 september (Burendag) van dit jaar was de vergunning er wel en is de plaquette met het
mozaïek onthuld door de stadsdeeldirecteur samen met de bewoners. Het geheel vond plaats in een
feestelijk aangeklede omgeving. De muzikale omlijsting werd verzorgd door twee leden van het
Koninklijk Conservatorium uit Den Haag.
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4. Commissie Loosduinen (CL)
De Commissie Loosduinen (CL) is een organisatie van vrijwilligers en heeft een bestuurlijke structuur.
Zij vertegenwoordigt de zes bewonersorganisaties van Loosduinen en het bedrijfsleven in het
stadsdeel in de contacten met de gemeente Den Haag. De commissie adviseert –gevraagd en
ongevraagd- het College van Burgemeester en Wethouders.
De Commissie heeft twee projectgroepen die haar adviseren op het gebied van welzijn en beheer
(W&B) en ruimtelijke ordening en verkeer (ROV). Deze projectgroepen vergaderen in principe vier
maal per jaar. De adviezen die voortkomen uit deze projectgroepen worden ingebracht in de plenaire
vergadering van de Commissie Loosduinen, die deze op zijn beurt omzet in een positief of negatief
advies. De plenaire vergadering wordt in principe ook vier maal per jaar gehouden.
Bestuursleden van bewonersorganisaties in Loosduinen kunnen op verzoek een vertegenwoordiging
hebben in de Commissie of in beide projectgroepen. Ook kunnen plaatsvervangende
vertegenwoordigingen worden aangemeld. DB-leden van de Commissie worden verkozen uit deze
vertegenwoordigingen. Alle voorzitters zijn onafhankelijk.
1. Vertegenwoordiging Wijkberaad Nieuw Waldeck in de Commissie Loosduinen. Cathi van
der Kruit: projectgroep Welzijn & Beheer (W&B). Henk de Valk: Commissie Loosduinen en
projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV).
2. Agendapunten in 2017 direct van belang voor Nieuw Waldeck.
Dit jaar waren er geen uitspringende agendapunten specifiek van belang voor Nieuw Waldeck.
Alle behandelde agendapunten en wat daarbij gezegd is kunt u lezen in het Jaarverslag van de
Commissie Loosduinen. Dit jaarverslag is te vinden op de website www.commissieloosduinen.nl
Symposium De Toekomst van Loosduinen
Het stadsdeel Loosduinen is volop in beweging en de komende jaren staat er nog meer te gebeuren.
De Commissie Loosduinen wil het initiatief blijven nemen om de belangrijkste aandachtspunten voor
de komende jaren in ons stadsdeel op de kaart te zetten. Daarom is er op 27 juni op een zonnige
locatie in het stadsdeel een bijeenkomst gehouden waar de grootste prioriteiten vastgesteld moesten
worden, gebaseerd op zes verschillende thema's. De thema's zijn: 'Openbare ruimte', 'Veiligheid',
'Ouderen', 'Jong in Loosduinen', 'Sociale cohesie' en 'Cultuur’. Het wijkberaad is hierbij aanwezig
geweest om te brainstormen wat wij belangrijk vinden voor de (nabije) toekomst in Loosduinen.
De bedoeling was dat het beleid van de CL gericht gaat worden op de doelen die tevoorschijn zijn
gekomen in deze discussie/brainstorm.
Van de standpunten die op het symposium zijn ingenomen is een brochure gemaakt die is te
downloaden van de website van de Commissie www.commissieloosduinen.nl

5. Financiën
Het bestaan van het wijkberaad wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag.
Activiteiten worden gefinancierd door extra subsidies uit het Leefbaarheidsbudget of donaties van
fondsen, zoals Fonds 1818 en het Oranje Fonds.
Zie bijlage 1 voor het financieel overzicht over het jaar 2017 en de begroting voor het jaar 2018.
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Bijlage 1: financieel overzicht 2017, begroting 2018
2017
totaal
Subsidies Nieuw Waldeck
incl. de Tuinenbuurt
BIT
wgGroen-Gemeente
Buitenspeeldagen
Sinterklaasfeest
Halloween
Overige
Totaal

Uitgaven

11.456
3.000
2.050
0,00
0,00
8.250,93
24.756,93

2017
totaal

Begroting 2017
totaal
plus/min
11.456
4.000
1.500
2.100
700
1.000

-/-/-/-/-/-/-

0,00
1.000
1.500
50
700
1.000
8.250,93

11.456
3.000

20.756

-/- 4.000,93

14.456

Begroting 2017
totaal
plus/min

Huisvestingskosten
Huur
Onderhoud/vervanging ict
Organisatiekosten
Kantoor
Porto
PR
Telefoon
Verzekeringen
Adm. ondersteuning
Kantoor, overige/onvoorzien

P.M.
0,00

P.M.
1.275

0,00
518,48
487,71
93,17
1.500,1.296,38

100
350
450
100
1.500
1.281

Muzikrantje 4x
Website/digitale muurkrant
Communicatie bijz. projecten

2.408,81
285,25
804,14

2.400
400
600

Bewonersvergaderingen
Buurt Interventie Team
BIT communicatie apparatuur
Werkgroep Groen
Overige werkgroepen

399,85
2.426,90
629,78
989,85
985,50

2.000
4.000
0,00
1.500
1.000

-/-/-

Buitenspeeldag L.A. kade
Buitenspeeldag Rossinipleintje
Halloween
Sinterklaasfeest
Overige
Totaal

1.033,84
1.133,17
0,00
0,00
4.610,83
19.603,66

1.050
1.050
1.000
700
0,00
20.756

-/-
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Begroting 2018
totaal

-/-

-/-

-/-/-

-/-

-/-/-

-/-/-/-

P.M.
1.275,-

Begroting 2018
totaal
P.M.
1.275

100,168,48
37,71
6,83
0,00
15,38

100
350
450
100
1.500
1.281

8,81
114,75
204,14

2.400
400
600

1.600,15
1.573,10
629,78
510,15
14,50

2.000
3.000

16,16
83,17
1.000
700
4.610,83
1.152,34

1.000

14.456
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Bijlage 2: Jaarverslag BIT Nieuw Waldeck 2017

Nieuw Waldeck
Jaarverslag 2017 Buurt Interventie Team Nieuw Waldeck
Het BIT NW is in het najaar 2005 met ondersteuning van de voormalige 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 Nieuw Waldeck en de Tuinenbuurt 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 Nieuw Waldeck in het
wijkcentrum De Geest wordt als onderkomen voor het team gebruikt. In januari 2006 was het team in de
wijk actief met de eerste vrijwilligers.

Sinds eind december 2017 bestaat het team uit 15
vrijwilligers.
Helaas hebben wij door het plotseling overlijden van Loe Holleman een gewaardeerde een
gemotiveerde vrijwilliger verloren. Wij gaan hem missen als vriend en als teamlid.

INZET LOOPRONDES
Er wordt op vijf avonden in de week gelopen en soms ook overdag als er extra aandacht nodig is.
De portofoons en de smartphones die beschikbaar zijn voor communicatie tussen de teams worden bij elke
loopronde ingezet. In geval van nood of urgentie kan direct met het bureau van politie in Loosduinen contact
worden opgenomen. Op het kantoor wordt een logboek bijgehouden van de gebeurtenissen tijdens de
rondes.

VOORLICHTING
Ook in 2017 was het wijkberaad op Facebook actief via https://www.facebook.com/nieuwwaldeck
Het BIT plaatste hier regelmatig tips en actualiteiten over veiligheid en welzijn. Deze tips werden steeds
aangepast aan de tijd van het jaar en de actualiteit. De pagina werd goed bekeken en gedeeld.
Ook in de wijkkrant Het Muzik(r)antje werd aandacht gegeven aan BIT-zaken.
De website van het wijkberaad Nieuw Waldeck is in 2017 wegens veroudering uitsluitend in de rubriek
Actueel bijgewerkt. Er komt een nieuwe site (april 2018) waarin het BIT NW opnieuw de bewoners gaat
voorzien van informatie over veiligheid en welzijn.

OPLEIDINGEN
EHBO/AED-herhalingscursus werd in maart 2017 gevolgd. De meeste leden zijn gediplomeerde EHBO’er!
In 2017 werden er verder geen cursussen gevolgd door het team.

MELDINGEN
De gebreken en storingen in de openbare ruimte die de BIT-leden hebben doorgegeven, worden snel
verholpen door de verantwoordelijke instanties. Slechts in een aantal gevallen moet er een melding herhaald
worden.
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De aard van de meldingen betreft de openbare verlichting; mankementen aan de bestrating en
straatmeubilair, begroeiing, zwerfvuil, winkelwagens, afval en foutparkeerders die de doorgang voor
hulpdiensten belemmeren. Er was ook extra aandacht voor de veiligheid en netheid van de
kinderspeelplaatsen in de wijk
De meldingen openbare ruimte (MOR) werden doorgegeven aan 14070 of via BuitenBeter in de app.
Meldingen van bewoners aan het team op het gebied van veiligheid werden samen met de bewoners
besproken en opgenomen met het wijkberaad, de gemeente, woningcorporaties en VvE’s.

EXTRA INZET
In 2017 zijn er een aantal ondersteunende activiteiten in het kader van de veiligheid ondernomen.
- Assistentie van het wijkberaad bij de snoei en bloei acties in de wijk.
- In het kader van de veiligheid was het BIT (EHBO) en toezichthoudend aanwezig bij de straatspeeldag op de
Louis Armstrongkade en bij de straatspeeldag op het Franse Pleintje aan de Rossinilaan.
- Tijdens activiteiten georganiseerd door de Stichting tot behoud van het landgoed Ockenburgh werd er door
het BIT ook bijstand verleend met inzet van EHBO’ers en toezichthouders bij de OCK-run en de Openbare
Bibliotheek in Nieuw Waldeck.
- Aanwezigheid met voorlichtingsmateriaal bij de bewonersvergaderingen van het wijkberaad.
- Uitvoering van de activiteiten aangestuurd door het Stedelijk netwerk Veiligheid en Welzijn, zoals de
preventie-acties ter voorkoming diefstal van fietsen, uit auto’s en woningen, veilig pinnen, zakkenrollerij en
babbeltrucs en de actie zet inbrekers in het licht. Bewoners werden gevraagd tuinen en voordeuren te
voorzien van verlichting. De gadgets die door de gemeente Den Haag werden aangeleverd om de acties te
ondersteunen, zijn aan de bewoners aangeboden met als doel de veiligheid in de wijk te vergroten en
diefstallen te verminderen.

CONVENANT
In 2017 is het convenant nabesproken met het BIT NW, het stadsdeelkantoor Loosduinen, de politie van
bureau Loosduinen en het Wijkberaad Nieuw Waldeck. De partners hebben regelmatig overleg.

OVERLEG
In 2017 was het team met de coördinator of zijn plaatsvervanger vertegenwoordigd tijdens:
- het Uitvoeringsoverleg Nieuw Waldeck (gemeente, politie, stichting Voor 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 van Groot Loosduinen samen met de politie Loosduinen;
- vergaderingen met betrokken bewoners betreffende zaken in de openbare ruimte die extra uitleg vergen;
- bewonersbijeenkomsten georganiseerd door politie en stadsdeelkantoor en Wijkberaad Nieuw Waldeck.

INZET JAARWISSELING
Coördinatoren van het BIT NW namen actief deel aan de vergaderingen van de ACON in het SDK Loosduinen.
In de periode voorafgaand aan de jaarwisseling 2017 – 2018 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 via Facebook over risicovolle situaties. In het bijzonder het op
de openbare weg aanwezig zijn van papiercontainers en afvalcontainers. Bewoners werden geadviseerd deze
containers in de avond binnen te zetten en losse brandbare objecten als houten tuinbanken, fietsen etc. vast
te zetten of te verplaatsen. De samenwerking met de wijkagenten, stadsdeelkantoor en de uitgebreide
briefing door de politie en het jeugdwerk, in combinatie met de teams Houtwijk en Kom Loosduinen heeft
belangrijk bijgedragen tot het succes van de inzet van het BIT NW om de schade tijdens de jaarwisseling te
beperken.
In en om de stadsboerderij De Kakelhof in de wijk en het vogeleiland worden de borden vuurwerkvrije zone͟
gecontroleerd door het BIT NW.
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SAMENWERKING
De samenwerking met de politie Loosduinen is ook in 2017 uitstekend en resulteerde in verbetering van de
looprondes. Er wordt nu meer en gerichter gesurveilleerd. Er is maandelijks overleg met de politie.
De zichtbaarheid van het team in de wijk is door de bewoners steeds meer opgevallen, mede door het dragen
van de gele fluorescerende jassen met opdruk. Het BIT NW heeft dezelfde uitrusting en herkenbaarheid als
het team in Houtwijk. Er zijn korte communicatielijnen met het stadsdeelkantoor Loosduinen. Problemen
werden direct opgelost. De samenwerking met team Houtwijk is sterk gegroeid in het afgelopen jaar. Met
het nieuwe team Kom Loosduinen is er ook een goed contact, de intentie is om met elkaar mee te gaan
lopen om de wijken beter te leren kennen. De coördinatoren zijn met elkaar verbonden door een WhatsApp
groep.

SUBSIDIE 2017
De verstrekte gemeentelijke subsidie is verantwoord door het BIT volgens de geldende Regels voor subsidieverstrekking Bewoners Initiatieven Veiligheid. De subsidie is gebruikt voor het aanschaffen van kleding en
hulpmiddelen voor het team. In december wordt er traditioneel afgesloten met een etentje als teambuilding.
Er zijn altijd frisdrankjes en versnaperingen in De Geest na de looprondes om even na te praten. Al deze
zaken worden vanuit de subsidie betaald en verantwoord. De verantwoording is openbaar en wordt
gepresenteerd in de bewonersvergaderingen van het wijkberaad.

2018
In 2018 zal er opnieuw extra aandacht worden gegeven aan het werven van nieuwe vrijwilligers om het
team te versterken. Het is nodig dat er nieuwe vrijwilligers instromen om het team slagvaardig te houden.
Henk Snijder
Coördinator BIT Nieuw Waldeck en Tuinenbuurt
bit.nieuwwaldeck@live.nl
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