Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck
Postbus 53140
2505 AC Den Haag
bezoekadres: Georges Bizetstraat 25
telefoon: 070 397 9606
e-mail: nieuwwaldeck@hotmail.com
www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl
CONCEPT verslag AB-vergadering 13 februari 2018
Locatie: wijkcentrum De Geest
Aanvang: 19.30 uur
Bijlage 1: besluitenlijst
Bijlage 2: actielijst
Aanwezig: Henk de Valk (voorzitter), Cathi van der Kruit (penningmeester), Wouter van den Ende
(werkgroep Groen), Annelies Jansen (werkgroep stadstuin De Groene Geest), Ronald Sikking
(werkgroep Waanzinnige Waldecktuin)
Afwezig met bericht: Henk Snijder (coördinator BIT)
Verslaglegging: Annelies Jansen; eindredactie Henk de Valk
1. Opening
De voorzitter opent om 19.35 uur de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Vaststellen agendapunt
Er zijn geen punten om aan de agenda te worden toegevoegd
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
4. Ingekomen stukken/wensen of klachten wijkbewoners
Ineke Cornelissen heeft een mail naar de groenbeheerder gestuurd met het verzoek of de heuvels
van de Maurice Ravelweg ingezaaid kunnen worden met een bloemenmengsel. Tot nu toe heeft ze
geen antwoord.
Het lijkt ons een leuk idee eventueel aan te vullen met bloembollen planten (Burendag/NL Doet)
voor het voorjaar.
Annelies meldt een klacht over een omgevallen boom achter haar schutting. Een mail naar het
stadsdeelkantoor werd beantwoord met de mededeling dat de bomen in goede staat verkeren en
zij zich geen zorgen hoeft te maken. Een in de mail aangekondigd bezoek laat op zich wachten. Uit
onderzoek van Wouter van den Ende blijkt dat deze boom kuis verrot is en meerdere bomen en
het perceel achter haar huis ook. Wouter bespreekt het in het overleg met de groenbeheerders.
Ronald heeft een klacht over inzake overhangend groen vanuit tuinen op de stoep. Bewoners
onderhouden de buitenkant van hun tuin vaak slecht. Alleen Staedion heeft beloofd tijd vrij te
maken voor controle van voortuinen in de Italiaanse buurt. Hoe andere huurwoningen en
koopwoningen na te lopen moet bezien worden.

5. Vaststellen verslag AB-vergadering 7 november 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt bijgewerkt met het volgende:
245 nagaan of alles afgerond is; 319 afgehandeld; 323 afgehandeld; 324 afgehandeld; 325 z.s.m.
wijzigen in P.M; 326 z.s.m. wijzigen in P.M.; 327 afgehandeld; 328 z.s.m. wordt In uitvoering; 329
z.s.m. wordt In uitvoering; 330 afgehandeld. N.a.v. actiepunt 325 stelt Wouter voor iemand van De
Wulp uit te nodigen voor de bewonersvergadering van april voor uitleg over zwemvogels.
6. Postbehandeling
Cathi legt uit waarom er een aanmaning van een incassobureau is ontvangen voor geleverde
EHBO-boekjes. De boekjes zijn ontvangen door het BIT, maar er is nooit een factuur ontvangen en
dus ook niet bij de penningmeester terechtgekomen. De factuur is nu betaald.
Verder zijn er geen op- en aanmerkingen.
7. Bedrijfsvoering
Het financieel jaarverslag is nog niet afgerond. De administratie is wel helemaal klaar. De subsidie
voor 2018 is aangevraagd en toegekend en wordt in 12 maandelijkse termijnen overgemaakt.
De ontvangen duurzaamheidssubsidie van de stadstuin wordt waarschijnlijk niet gebruikt. Het is
tot nu toe onduidelijk of De Tuinbank hiervoor een factuur mag indienen.
8. Projecten
a. Er loopt nog steeds een beroepsprocedure over zienswijzen voor de plaatsing van een aantal
ORAC's.
b. In 2019 bestaat het wijkberaad 40 jaar. Er wordt nagedacht over viering met een soort
stadsspelen te organiseren in de zomer van 2019.
c. De website is bijna opgeleverd. Er moet nog een foto van het bestuur gemaakt worden voor
plaatsing op de site.
d. Er komt een showroom naar aanleiding van hetgeen is besproken tijdens de wijkconferentie in
het gebied van de oude keerlus van bus 21. Hiervoor is een interventiebudget beschikbaar.
e. Het voorplein van AC Waldeck Middin aan de Billie Holidaystraat 100 wordt opgeknapt met het
wijkbudget.
f. De oversteekplaats van de Maurice Ravelweg wordt verbeterd vanuit het verkeersbudget.
9. Voortgang werkgroepen
BIT
Het BIT volgt het veiligheidsactie programma van de politie.
Het convenant met de partners (politie, wijkberaad, is onlangs geëvalueerd en akkoord.
Werkgroep groen
Er is een mail naar de groenbeheerders met data voor een overleg met de beleidsmensen van de
werkgroep. 13 maart is de eerste vergadering voor de snoei- en bloeidag van 22 september a.s.
Werkgroep Waanzinnige Waldecktuin
De vervuilde grond wordt opnieuw gemeten. Momenteel ligt alles stil omdat Vestia niet bekend
was met de afgraving. Het nieuws over de voortgang wordt niet of nauwelijks gedeeld met de
mensen van de werkgroep.
De vervuiling is bekend, Het is bekend dat er overleg is geweest op het stadsdeelkantoor.
Werkgroep stadstuin de Groene Geest
Er is nog geen convenant; van de gemeente wordt weinig vernomen. Navraag leerde wel dat er dit
jaar geen schooltuinen zijn. Op 10 maart wordt hard gewerkt met NL Doet en op 13 april wordt de
Gulden Klinker ingestraat door de wethouder (Joris Wijsmuller).

10. Bewonersinitiatieven
Elk jaar worden er diverse bewonersinitiatieven samen met Voor Welzijn opgepakt en uitgevoerd.
Denk aan de Paasviering, Buitenspeeldagen in juni, Halloween en het Sinterklaasfeest. Subsidie
daarvoor liep via het wijkberaad, omdat Voor Welzijn geen leefbaarheidssubsidies bij de gemeente
kon aanvragen. Omdat dit een nogal omslachtige manier van werken was is geregeld dat Voor
Welzijn aan het begin van het jaar voor dit soort activiteiten in een keer subsidie voor het hele jaar
kan aanvragen. Aanvragen en afhandelen van subsidie wordt vanaf 2018 dus door hen gedaan.
11. Communicatie
Vier keer per jaar verschijnt het Muzik(r)antje. In april kom de eerste voor dit jaar.
Daarnaast vier keer per jaar een advertentie op de advertentiepagina van het Cultuurplatform in
de Loosduinse Krant.
13. Commissie Loosduinen
Het verslag van het symposium De Toekomst van Loosduinen plus politiek debat is rondgestuurd.
Het is ook terug te vinden op de website. Alle politieke partijen waren aanwezig.
Er ligt een boekje met alle verbeterpunten, verzameld tijdens het symposium dat is gehouden in
juni 2017.
In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen wil Groep de Mos een afgevaardigde
langs sturen om te horen wat de wensen en klachten van het wijkberaad zijn. De afspraak moet
nog worden gemaakt.
14. Komende activiteitenprogramma
Het BIT en wijkberaad gaan voor de klas staan op basisschool het Lichtbaken met uitleg over de ins
en outs van een bewonersorganisatie. Kees Taal vertegenwoordigd de werkgroep Groen. Er zijn op
vier opeenvolgende vrijdagen lessen. Te beginnen vanaf 9 maart a.s. met een voorbespreking.
15. Rondvraag
Ronald deelt een flyer uit van het Repair Café in de plint van het Loosduinse Hof.
Samen met Voor Welzijn is hij betrokken bij de organisatie van de Parels van Loosduinen.
16. Volgend overleg 10 april 2018.
17. De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Bijlage 1: Besluitenlijst bij AB-vergadering 13 februari 2018
Agend
a punt
5

Betreft

Opmerkingen

Het verslag van de AB-vergadering van 7 november 2017
wordt goedgekeurd

Bijlage 2: Actielijst bij AB-vergadering 13 februari 2018
Nr.
245
292

308

325
326

Actie
Bijwerken activiteitenprogramma Nieuw Waldeck 2015,
rollend document + bewaken voortgang stadsdeel
Bewaken in overleg met werkgroep groen voortzetting
overleg partners, inventarisatierapport is gepresenteerd,
terugkoppeling prioriteiten wordt afgewacht.
Brief naar DSO via Marc Molenkamp, betreffende staat van
de lantaarnpalen (aanzicht)
Dit jaar actie ondernemen: Henk zoekt contact met
onderhoudsafdeling gemeente of ze de palen in de planning
kunnen zetten.
Voorlichting organiseren over omgaan met zwemvogels
(brochure – presentatie – wijkkrant)

Voorlichting organiseren over hondenuitlaatplaatsen en het
opruimen van hondenpoep (brochure – presentatie –
wijkkrant)
328
N.a.v. reacties schoolkinderen bij de koffiekarronde van het
stadsdeelkantoor (vragen naar sport en spelmogelijkheden,
sporttoernooien, klacht over de stappaaltjes etc.) overleg
plannen met VÓÓR Welzijn. Wellicht over betere
communicatie (zomerprogramma, Jeugdraad)
329
Voor het vervangen van de stappaaltjes bij de rode touwen en
de aanleg van een jetstream worden drie conceptvoorstellen
voorbereid door de afd. Riolering en Waterbeheersing van de
gemeente
Rood: wijziging of overschrijding initiële planning
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