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 10 april 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)
Gast: Annemieke van der Veen
Verslaglegging: Annelies Jansen; eindredactie Henk de Valk
1. Opening
De voorzitter opent om 19.40 uur de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Vaststellen agendapunt
Er zijn geen punten om aan de agenda te worden toegevoegd
3. Mededelingen
- Annelies meldt dat op 25 mei bij haar voor de deur de Gulden Klinker om 15.00 uur wordt
ingestraat door wethouder Saskia Bruines. Hiermee wordt de burengroep beloond voor hun
werk in de ‘watertuin’.
- Ineke Cornelissen krijgt op 28 mei een nieuwe Gulden Klinker. Harm Benthem, de
stadsdeeldirecteur, straat deze in. Al 20 jaar is Ineke actief in de Hector Berliozstraat.
- Op 18 april neemt wethouder Baldewsingh afscheid in het Loosduinse Hof
4. Ingekomen stukken/wensen of klachten wijkbewoners
- Op de Strausslaan ter hoogte van huisnummer 166 staan drie losse bovengrondse
restafvalcontainers. Alhoewel volgens het definitief plaatsingsplan op dezelfde locatie twee
ORAC’s zouden worden geplaatst (ingegraven), heeft de gemeente bij nader inzien besloten
om deze te verwijderen omdat men van mening is dat de in de nabije omgeving geplaatste
ORAC’s voldoende overcapaciteit hebben om alle aangeboden huisvuilzakken van locatie nr.
166 te herbergen. De loopafstand wordt hierdoor wel vergroot, maar blijft binnen de norm
van 125 meter. Naar aanleiding van een bericht hierover, dat het wijkberaad in de buurt
heeft laten verspreiden, hebben verscheidene bewoners een zienswijze ingediend.
- Eén van de bewoners die hebben gereageerd op het artikel in het Muzik(r)antje over de
keerlus vraagt om deze niet weg te halen daar vrachtauto's regelmatig gebruik maken van de
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parkeerlus om te keren. Verder klaagt zij over de plaatsing van de ORAC’s in Albert
Rousselstraat ter hoogte van huisnr. 11. De stoep waarin de ORAC’s zijn geplaatst zou
bestaan uit kinderkopjes, waardoor het moeilijk lopen is. Zeker bij regenachtig weer.
Een ander voorstel voor de keerlus is sport- en spel voor volwassenen (Calisthenics).
Nog een ander voorstel gaat over het aanbrengen van een skatebaan.
Alle ideeën voor de keerlus zijn doorgestuurd naar de wijkmanager Wendelijn Oolders.
Er volgt binnenkort een overleg over de oplevering van de ORAC’s . De voorzitter wordt
hiervoor uitgenodigd. Op Oude Haagweg en bij het Loosduinse Hof staan ORAC’s met zakken
er over heen. Deze worden momenteel niet gebruikt.
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 13 februari 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Postbehandeling
Er zijn er geen op- en aanmerkingen.
7. Bedrijfsvoering
- Cathi heeft de financiën van 2017 afgerond, alleen de balans moet nog gemaakt worden.
Daarna wordt de kascommissie bij elkaar geroepen. Annemieke wordt ook voor deze
controle uitgenodigd.
- Het jaarverslag over 2017 is gereed en kan met de financiële verantwoording worden
opgestuurd naar de gemeente.
- Door Mireille en Cindy worden activiteiten georganiseerd waarvoor bij een fonds met de
naam Human Security Collective een bijdrage is gevraagd en ontvangen. Ieder ontvangt
€ 1000,00.
- De nieuwe website is voor controle van de werking gereed. Aan de inhoud wordt nog
gewerkt. Hij is nog niet voor alle apparaten geschikt gemaakt. Tegelijk met het nieuwe
ontwerp van de website is er ook een nieuwe huisstijl gemaakt.
8. Projecten
a. Aan de nasleep van de plaatsing van de ORAC's wordt nog altijd veel tijd besteed.
b. Op de basisschool het Lichtbaken zijn m.m.v. stadsdeel Loosduinen, politie en wijkberaad
door twee stagiaires van Voor Welzijn participatielessen verzorgd.
Henk Snijder heeft met de (school)wijkagent uitleg gegeven over het BIT. Hoe werkt de
politie. De opdracht is schoon, heel en veilig. Ook medewerkers van het stadsdeel en het
wijkberaad hebben verteld wat zij in en voor de wijk doen. In de vier lessen was ook een
wijkwandeling en een clinic bij HSV Duno begrepen. Aan het eind wordt door de leerlingen
een moodboard gemaakt voor de gemeente mee aan het werk kan.

c. Ronald is heel druk met de Parels van Loosduinen. Bij veel restaurants in Kijkduin, winkels op
het Savornin Lohmanplein, in de bibliotheek Nieuw Waldeck, De Geest enz. is de flyer
opgehangen. Op de website staat een aanmeldingsformulier
d. In de bibliotheek is voor ongeveer 20 personen verteld over de Parels van Loosduinen.
Opgeven kan tot 31 juli. Vervolgens wordt een boekje gemaakt met een route door
Loosduinen. Op burendag 22 september 2018 kan de route gelopen of gefietst worden.
9. Voortgang werkgroepen
a. BIT
Er is twee keer een BIT-appèl geweest met alle BIT’s van Loosduinen. De score was op 14
maart 0 inbraken en 0 diefstal en op 3 april 1 inbraak en 0 diefstal.
In Houtwijk heeft een BIT-loper de stadsspeld gekregen voor 15 jaar trouwe dienst.
De evaluatiebijeenkomst van het BIT op 22 maart is positief verlopen. Vooraf was er een
hapje en een drankje bij Rest VanHarte. Ook de lopers uit de Franse buurt doen weer positief
mee.
Twee BIT-leden hebben geholpen bij de OCK Run op 21 april op landgoed Ockenburgh.
Op 19 mei 2018 is er een veiligheidsdag op het Loosduinse Hoofdplein.
b. Werkgroep groen
Er is nog geen overleg geweest met de groenbeheerder. Deze week volgt er een
datumvoorstel.
Volgend jaar wil de werkgroep ook weer in het voorjaar een ‘groene’ dag organiseren.
Hiervoor wordt subsidie aangevraagd als dat nodig is.
Dit jaar willen we met burendag in gedeelten van de wijk bloembollen planten, bijvoorbeeld
op het plein voor De Geest. Er ligt ook al vanaf januari van Ineke Cornelissen een voorstel de
wal(len) langs de Maurice Ravelweg in te zaaien met een wilde bloemen en klaprozen
mengsel.
Er is in de werkgroep ook gesproken over groene daken.
Als kinderen gaan helpen kunnen zij Crownies verdienen. Barry van Straten van Voor Welzijn
weet hier meer van.
c. Werkgroep Waanzinnige Waldecktuin
De aanleg schiet nog niet erg op. Er wordt gewerkt aan de grondvervuiling. Op 29 maart is
een zogenoemde BUS-melding gedaan. Dat houdt een aanvraag om toestemming te gaan
saneren in. De beoordelingstermijn is vijf weken.
Er is gekeken of er een elektra aansluiting van Stedin moet komen of dat zonnepanelen
gebruikt gaan worden. Offertes voor beide mogelijkheden zijn aangevraagd.
In de kas zijn aan de binnenkant stellages getimmerd en diverse plantjes op kweek gezet.
d. Werkgroep stadstuin de Groene Geest
Met ondersteuning van Sabine Wensink en Tjau Daanje van Voor Welzijn wordt hard gewerkt
aan de vorming van de werkgroep. Diverse commissies zijn benoemd: beplanting, sociaal, PR
en regelzaken. Vergaderd wordt onder leiding van genoemde dames. Interne communicatie
verloopt stroef. De groep vrijwilligers is niet echt bereid tot veel meer dan tuinieren. Als men
gevraagd wordt voor andere activiteiten is er weinig animo.
De Haagse Tuinbank is inmiddels druk bezig met subsidie aan te vragen bij Fonds 1818 en de
gemeente.
e. Buurttuin Toscaninistraat
De oproep van Annemieke om op zaterdag 3 maart te komen helpen de buurttuin
zomerklaar te maken is goed ontvangen. Er is een geslaagde dag achter de rug waarin hard
gewerkt is in de tuin. Annemieke heeft met de groenbeheerder van Loosduinen gebeld over
de plaatsing van de beloofde fruitbomen. Een en ander is vertraagd door de vorst.

d. Collecte Oranje Fonds
In de week van 22 tot 26 mei vindt de Oranje Fondscollecte plaats. Er zijn drie gebieden
gereserveerd: Rosenburg, Kom Loosduinen en Waldeck-Zuid. Alle drie hebben een
winkelcentrum: Savornin Lohmanplein, Loosduinse Hoofdplein en Winkelhof Waldeck.
Aan de collecte wordt door drie groepen meegedaan: de WW-tuin, de GroeneGeest en
Buurttuin Toscaninistraat. De drie (moes)tuinen gaan onderling afstemmen wie, waar en
wanneer gaat staan.
10. Bewonersinitiatieven
Mireille Segon organiseert een kinderkleding/speelgoed markt en door Cindy Bergen wordt in juni
een sport- en speldag georganiseerd. Rob Schouten wil met de omwonenden zijn pleintje in de
Hector Berliozstraat leuker inrichten.
Op 4 april is er een inloop/brainstormbijeenkomst geweest in De Geest voor ideeën voor de
speelplek King Olivereiland. De jeugdraad van Nieuw Waldeck heeft in samenspraak met het
stadsdeelkantoor plannen gemaakt voor het vervangen van de stappaaltjes en de rode touwen.
Van de afdeling Waterbeheersing en Riolering van de gemeente die bezig zijn met de jetstream
wordt weinig vernomen.
11. Communicatie
Het Muzik(r)antje deze maand verschijnt met onder andere een oproep voor ideeën over de
keerlus, informatie over de nieuwe website, de agenda voor de bewonersvergadering van 25 april
en andere activiteiten in 2018.
12. Cultuurplatform Loosduinen
Op 22 maart is de laatste vergadering van het cultuurplatform geweest. Op de agenda stonden de
culturele evenementen die in 2018 in Loosduinen gaan worden georganiseerd, te weten: Geluid
van Loosduinen, Parels van Loosduinen, Loosduinen Gaat Los, Cultuurcafé beeldend (staat
gepland op 6 april in bibliotheek Nieuw Waldeck) en Talentenjacht in Loosduinen? Ronald Sikking
is daar geweest en heeft aangekondigd dat het wijkberaad bezig is met de organisatie van de
Parels van Loosduinen. Hij kreeg van de aanwezigen alle medewerking toegezegd.
13. Commissie Loosduinen
Voor de vertegenwoordiging van het wijkberaad in de Commissie Loosduinen voor de komende
vier jaar zijn opgegeven: voor de plenaire commissie (CL) en de projectgroep Ruimtelijke Ordening
& Verkeer (ROV) Henk de Valk en voor de projectgroep Welzijn en Beheer (W & B) Cathi van der
Kruit en als plaatsvervangend lid Ronald Sikking.
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
Wordt geen gebruik van gemaakt.
16. Volgend overleg 5 juni 2018.
17. De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Bijlage 1: Besluitenlijst bij AB-vergadering 10 april 2018
Agendapunt
5

Betreft

Opmerkingen

Het verslag van de AB-vergadering van 13 februari 2018
wordt goedgekeurd

Bijlage 2: Actielijst bij AB-vergadering 10 april 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

Door
DB [vz]

Gereed
Aanhouden

DB

Aanhouden

DB [vz]

Aanhouden

Redactie

Z.s.m.

Redactie

Z.s.m.

DB

Z.s.m.

Wg Water

Z.s.m.

