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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2018.
In het vorige jaarverslag sprak ik over hetgeen bereikt is op het gebied van planvorming,
samenwerking en schitterende bewonersinitiatieven, maar vooral over aandacht en inspanningen
gericht op de aanpak van de openbare ruimte. Al jaren maakt het bestuur plannen voor het
opknappen van de openbare ruimte omdat er in de wijk veel klachten hierover zijn. In 2018 werden
er zeer beperkt werkzaamheden uitgevoerd in verband met het ontbreken van budget bij de
gemeente. Om de tegenvallende reserveringen in de Programmabegroting 2019 – 2022 zo veel
mogelijk om te buigen is met behulp van de politiek gezocht naar een mogelijkheid de gemeenteraad
te overtuigen van het feit dat er meer budget nodig is om de gestelde doelen te bereiken.
Na overleg is besloten een brief te sturen aan het College van B&W, de gemeenteraad en de politieke
fracties waarin de politiek bedankt wordt voor het opnemen van een opknapbeurt van Nieuw
Waldeck in het coalitieakkoord en voor het door alle partijen steunen van een motie om met de
planning daarvan al in 2019 te beginnen.
Onlangs is dan eindelijk door de VVD een motie ingediend en deze is aangenomen door de hele
gemeenteraad om meer geld beschikbaar te maken voor Nieuw Waldeck. Dit zou betekenen dat er
dit jaar al wordt begonnen met extra werkzaamheden om de openbare ruimte op residentie niveau
te brengen.
Voor het bovenstaande en voor alle andere lopende en nieuwe zaken aangaande al onze bewoners
en onze prachtige wijk gaat het wijkberaad zich in 2019 wederom keihard maken.
Dit jaar is een bijzonder jaar omdat onze wijk 40 jaar bestaat. Wij zullen hier veel aandacht aan gaan
besteden. Het bestuur wil er een memorabel jaar van maken met in juni een paar hoogtepunten om
met een fijn gevoel vakantie te gaan vieren. Het is echter niet de bedoeling alleen maar festiviteiten
te organiseren. Juist niet, zouden wij haast willen zeggen. Naast plezier en jolijt wil het bestuur graag
helpen duurzaamheidsprojecten op gang te krijgen en de leefbaarheid van de wijk bevorderen door
bij de gemeente aan te dringen op uitvoering van de al jaren op de plank liggende verbeterplannen.
Het wijkberaad nodigt de bewoners dan ook graag uit deel te nemen in een jubileumcommissie of
minimaal te horen wat de hartewensen voor de openbare ruimte zijn. De bedoeling is dat de
evenementen die in het kader van het jubileum georganiseerd gaan worden de bewoners met elkaar
verbinden. De trefwoorden hierbij zijn ontmoeting, sociale cohesie, acceptatie en verbondenheid. Er
is/wordt contact opgenomen met de partners in de wijk om hen op te roepen dit jaar zoveel mogelijk
samen te werken en te vragen naar hun ideeën voor invulling. VÓÓR Welzijn, het Loosduinse Hof en
het stadsdeelkantoor hebben hun medewerking reeds toegezegd.
U leest daar veel meer over in ons volgende jaarverslag.
Ik wens u en de wijk een fantastisch en jubilerend 2019!
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 2018
Voorzitter: Henk de Valk
Interim/waarnemend secretaris: Monique de Valk
Penningmeester: Cathi van der Kruit
Algemeen lid vanuit het BIT: Henk Snijder
Algemeen lid vanuit de werkgroep Groen: Wouter van den Ende
Algemeen lid vanuit de werkgroep Water: vacature
Algemeen lid vanuit de werkgroep Buurtcontact: vacature
Algemeen lid vanuit werkgroep Waanzinnige Waldecktuin: Ronald Sikking
Algemeen lid vanuit werkgroep stadstuin de GroeneGeest: Annelies Jansen
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, de secretaris (vacature) en de penningmeester.

1.2. Vergaderingen
1.2.1. Algemeen Bestuur (AB)
Het AB heeft vijf keer vergaderd. Van een facultatieve vergaderdatum (3 juli) is geen gebruik gemaakt
en een vergadering op 11 september is geannuleerd. Deze vergaderingen zijn openbaar. Bewoners
hebben geen gebruik van gemaakt van deze mogelijkheid zonder uitnodiging aanwezig te zijn bij het
overleg over wijkaangelegenheden.
Vanaf de vergadering op 10 april is de vertegenwoordigster van de buurttuin in de Toscaninistraat
uitgenodigd als gast en ook aanwezig geweest. Bij de vergadering van 14 november is in verband met
het naderende jubileumjaar mevr. Majda el Adlouni van het stadsdeelkantoor Loosduinen en de
redacteur van Het Muzik(r)antje tevens als gast uitgenodigd en aanwezig geweest.
1.2.2. Dagelijks Bestuur (DB)
Het DB-overleg heeft zeven maal plaatsgevonden, waarvan eenmaal telefonisch. Eén overleg heeft
door ziekte van de penningmeester (26 februari) niet plaats kunnen vinden.
1.2.3. Bewonersvergaderingen
Voorjaarsbewonersvergadering op 25 april 2018
Aanwezig: 15 bewoners
Voorzitter: Henk de Valk
algemeen lid (vanuit BIT): Henk Snijder
algemeen lid (vanuit werkgroep groen): Wouter van den Ende
algemeen lid ( vanuit werkgroep Waanzinnige Waldecktuin): Ronald Sikking
Afwezig in verband met ziekte: penningmeester Cathi van der Kruit
Afwezig in verband met verhindering:
algemeen lid (vanuit werkgroep stadstuin De GroeneGeest) Annelies Jansen
Notuliste: Ineke Cornelissen (buurtcontactpersoon)
MuziKrantje en website: Rob Schouten
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Najaarsbewonersvergadering op 28 november 2018
Aanwezig: 10 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 WWT): Ronald Sikking
Algemeen lid (vanuit werkgroep stadstuin de GroeneGeest): Annelies Jansen, tevens notuliste
MuziKrantje en website: Rob Schouten
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: 5 maal (waarvan tweemaal beleidsgroep Groen op het stadsdeelkantoor
en driemaal specifiek t.b.v. de snoei- en bloeidag). Plus een wandeling door de wijk (samen met een
afgevaardigde van het bestuur Kees Taal en van de afdeling groenbeheer Loosduinen) langs de
aandachtspunten van het groen.
* Overleg stadstuin De Groene Geest: vijfmaal.
* Overleg werkgroep Water(tuinen): brainstorminloop wateraanpak K.O. eiland.
* Overleg bewonersgroep Waanzinnige Waldeck Tuin: driemaal (waarvan o.a. t.b.v. collecte Oranje
Fonds en locatiebezoek met Stedin).
* Bijeenkomst (Inter)Cultuurplatform Loosduinen: avondviering vijf jaar Cultuurankers en twaalfmaal
in een afgesplitste werkgroep specifiek voor Parels van Loosduinen.
* Overleg met HaagWonen: eenmaal.
* Overleg/contact met Staedion: doorlopend i.v.m. nieuw woonconcept Loosduinse Hof.
* Werkoverleg/contact met Voor Welzijn: doorlopend (waarvan 1x t.b.v. het 40-jarig jubileum).
* Besprekingen met Middin AC Waldeck en stadsboerderij De Kakelhof: geen
* Stedelijke bijeenkomst bewonersorganisaties: geen deelname wijkberaad mogelijk (planning).
* Bijeenkomst Jeugdraad: tweemaal i.v.m. actie zwerfafval/bezoek burgemeester plus een gesprek
met Clean River (Parnassia groep).
* Bijeenkomst buurtcontactpersonen: eenmaal.
* Bijeenkomst Redactieraad: tweemaal plus eenmaal t.b.v. de inrichting nieuwe website en huisstijl.
* Bijeenkomst showroom wijkvisie/wijkconferentie: achtmaal (waarvan eenmaal met bureau
Graswortel) plus eenmaal een gesprek met Stade Advies over het opvoedklimaat in de wijk plus
eenmaal met RKBS het Lichtbaken ook over het opvoedklimaat.
* Overleg Participatielessen op het Lichtbaken: vijfmaal.
* Overleg Loosduinse Hof/Verzilveren: driemaal plus een koffie-ochtend ter ere van een
afscheidsbijeenkomst van wethouder Baldewsingh.
* Kennismakingsgesprek met Groep de Mos.
* Overleg met Maris College Waldeck: eenmaal i.v.m. overlast.
* Overleg met Klankbordgroep Driehoek Loosduinen: tweemaal.

1.3. Vrijwilligers/leden werkgroep
Buurt Interventie Team: 15 (zie bijlage 2)
Werkgroep Groen: 11
Werkgroep Buurtcontactpersonen: 14
Werkgroep Water: 10
Ondersteunende vrijwilligers: 2
Redactie Muzik(r)antje: Rob Schouten met ondersteuning van het secretariaat.
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1.4. Administratieve organisatie
De secretariële taken zijn in 2018 wederom gedeeltelijk behartigd door Interim Secretaris Monique de
Valk. Zij heeft een gedeelte van de administratie en inkomende e-mails/correspondentie afgehandeld,
alsmede het archiveren hiervan. Ook heeft zij het papieren archief bijgewerkt en opgeruimd. Verder
heeft zij het concept van dit jaarverslag gemaakt.
Notuleringswerkzaamheden werden in 2018 voornamelijk verricht door een lid van de werkgroep
stadstuin de GroeneGeest en de werkgroep Water (watertuinen) t.w. Annelies Jansen.

1.5. Communicatiemiddelen die zijn gebruikt om bewoners en partners te informeren
De Muzik(r)antjes nr. 33 t/m 36 zijn respectievelijk in maart, juni, september en november 2018 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 waar het
e-mailadres van bekend is, krijgen de wijkkrant digitaal aangeleverd.
Wij zijn zeer trots op onze nieuwe website met bijbehorende in-stijl-huisstijl, die na veel inzet en zoals
gepland in 2018 is gelanceerd. De website is nog een voorlopige versie, er ontbreken slechts een
aantal teksten voor onder de algemene knoppen. Hier wordt nog hard aan gewerkt. Dank aan allen
die het mogelijk hebben gemaakt de indrukwekkende en zeer vernieuwende website in de lucht te
krijgen. De oude website is niet verloren maar gearchiveerd. Hierover meer onder hoofdstuk 2,
speerpunten.
Interessante en spoedeisende onderwerpen worden via de Facebook pagina wereldkundig gemaakt.
Deze pagina wordt druk bezocht en ‘geleukt’.
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 ook in 2018 dagelijks bijgehouden (e-mails bevestigd en
beantwoord, doorgestuurd naar de juiste persoon, afgehandeld en gearchiveerd).

1.6 Samenwerking en contacten
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Onderhouden van het contact met stads(deel)bestuur en gemeentelijke politiek. Deelname aan
overleggen/brainstormbijeenkomsten Stadsatelier 2018 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, Voor 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.
Contacten (o.a. netwerkbrunch) met Middin AC Waldeck.
Regelmatige contacten met diverse medewerkers van wijkcentrum De Geest en Voor Welzijn.
Regelmatige overleg/contacten 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 2018
2.1. Doelstellingen
Het wijkberaad had zich voor 2018 de volgende doelen gesteld.
• Uitvoering afspraken Wijkconferentie Nieuw Waldeck (inclusief showroom).
• Herinrichting voormalige locatie scouting Oude Haagweg, ‘De Waanzinnige Waldecktuin’.
• Bevordering en begeleiding aanleg watertuin en waterverbeterende maatregelen K.O. eiland.
• Bewaking uitvoering aandachtspunten groeninventarisatie.
• Lancering nieuwe website en nieuwe huisstijl van het wijkberaad.
• Bevordering wegwerken achterstallig onderhoud infrastructuur (bestrating, korte lantaarnpalen).
• Bevordering afwikkeling openstaande actiepunten uit het activiteitenprogramma 2015 en 2016.
• Het vrijwilligersnetwerk en het eigen bestuur (o.a. werkgroepen) versterken.
Geplande activiteiten.
• Bewonersconsultaties/vrijwilligersacties met de bakfiets (buurtterrasgesprekken).
• Bewonersvergadering in april en november.
• Uitvoering ideeën bijeenkomst buurtcontactpersonen.
• Wijkfeest 30 juni.
• Buitenspeeldag Louis Armstrongkade en Strausslaan-Zuid.
• Snoei- en bloeidag/Burendag 22 september.
• Parels van Loosduinen op 22 september.
• Activiteiten/herinrichting Loosduinse Hof.
• Halloween (organisatie Voor Welzijn).
• Sinterklaasfeest (organisatie Voor Welzijn).
Bewonersinitiatieven.
• Gulden Klinker Stadstuin De GroeneGeest.
• Buurt barbecue.
• Verzilveren.
• Pop-up keerlus project: pop-up Waterspelen, pop-up Fitcourt en pop-up Park.
• Sint Maarten.
• Watertuin Puccinistraat.
• Gulden Klinker Hector Berliozstraat.
• Buurttuin Toscaninistraat.
• Klankbordgroep Driehoek Loosduinen voorbespreking bouwplannen.
• Actie zwerfafval.
• Youth Dance Moves.

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
2018 op dit gebied is bereikt.
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3.1. Gestelde doelen en behaalde resultaten
3.1.1. Uitvoering afspraken Wijkconferentie Nieuw Waldeck (inclusief showroom)
Er ligt een herzien bestemmingsplan voor de wijk. Het oude bestemmingsplan is namelijk 10 jaar
oud en moest derhalve vernieuwd worden. Begin mei 2018 is hierover een bericht ontvangen van
de gemeente en is een afgevaardigde van het bestuur voor een oriënterend gesprek op het stadhuis
geweest. Het lijkt er op dat er geen ingrijpende wijzigingen in het plan zijn aangebracht. Op 15 mei
werd er door de gemeente voor de bewoners een informatieavond georganiseerd op het stadhuis.
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?
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 2017 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.
Voormalig 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 2017 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 2017 is een
bijzondere bijeenkomst gehouden met behalve de vaste vrijwilligers ook een groot aantal bewoners
met als doel gezamenlijk de wijk beter te maken.
Met de resultaten van de wijkconferentie is men aan de slag gegaan. Voor het onderdeel Groen &
Veilig is gekozen voor 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.
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De realisatie hiervan, de overige ideeën van de werkgroep Buurtcontactpersonen en de invulling van
het wijkbudget kwamen in 2018 aan de orde.
Er is twee keer een overleg geweest op het stadsdeelkantoor over de invulling van het wijkbudget,
eenmaal met bureau Graswortel over ideeen voor de keerlus/showroom en vijfmaal met alleen
kernleden over de inrichting van de showroom.
Showroom
Het onderhoud van de buitenruimte (groen, stoepen, straten, paden, verlichting etc.) van Nieuw
Waldeck heeft een gevaarlijk grote achterstand. Inmiddels is dat ook het gemeentebestuur wel erg
duidelijk. De oorzaak van de achterstand is het crisis-budget dat ooit voor het onderhoud is
vastgesteld. Maar de crisis is niet meer! De mensen van het stadsdeelkantoor doen nu hun uiterste
best om het budget anno 2018 aan te passen, zodat Nieuw Waldeck nu grootschalig op de schop kan.
Om de gemeente wakker te houden heeft het Wijkberaad samen met het stadsdeelkantoor
Loosduinen een plek aangewezen die Nieuw Waldeck in opgeknapte toestand gaat laten zien- een
soort showroom dus! Die plek is de Kiss & Ride op de voormalige keerlus bus 14 tegenover bakkerij
Kismet. Nieuw Waldeck is waar jij prettig woont en wij het nòg leuker gaan maken.
De gemeente wilde graag weten wat jouw ideeën zijn voor het opknappen van de keerlus plaats.
Moet het pleintje alleen maar opgeknapt worden? Blijft het een K&R of moet het helemaal anders.
Alles kan, alles mag en ook waanzinnige voorstellen zijn heel inspirerend! Eén spelregel. Wat niet kan
en mag veranderen: het pleintje moet zijn functie als samenkomst- en ontmoetingsplaats behouden!
Creatief met keerlus
Op dinsdagavond 12 juni vanaf 19:00 uur konden alle bewoners in een zogenaamde pop-up
bijeenkomst meepraten over de nieuwe invulling van de keerlus. Hiervoor werd uitgebreid aandacht
geschonken in het Muzik(r)antje en een advertentie in de Loosduinse Krant.
Veel bewoners blijken dezelfde ideeën te hebben, dat creëert een band en iedereen is het er eigenlijk
over eens dat sommige ideeën best wel het uitproberen waard zijn. Uitproberen, laat dat nu precies
de opzet zijn van de door Bureau Graswortel georganiseerde bijeenkomst! Als het erop aankomt is
‘ons’ Nieuw Waldeck bijzonder creatief. Hierbij geen keuze maar een greep uit de maar liefst dertig
ideeën die in korte tijd op tafel kwamen:
• Keerlus moet blijven: Wanneer deze niet meer kan worden gebruikt zal dit direct hinder en overlast
opleveren in andere delen van de wijk. Denk aan de ouders die kinderen van school brengen en
halen. Je kunt hem natuurlijk wel anders inrichten.
• Permanent podium: Misschien wel een soort muziektent. die kan worden gebruikt bij optredens,
voor evenementen. Om talentontwikkeling in de wijk te stimuleren.
• Waterspeelplek: Met wat kleine hoogteverschillen en een fontein(tje) zou het heerlijk vertoeven
zijn hier op de keerlus. Water trekt mensen aan!
• De bus weer terug: Buiten dat de bushalte best ver lopen is voor ouderen in de wijk, geeft het
wachten bij de halte een gevoel van onveiligheid.
• Stormbaan: Op zoek naar (een) actieve vorm(en) van spelen in een natuurlijke omgeving, waarin
ruimte is voor spontaniteit. Met thematische invulling zoals b.v.: hutten bouwen of een
bouwspeelplaats in de zomervakantie.
Hiervoor waren de omwonenden van de keerlus uitgenodigd om tijdens een Pop-up te ervaren hoe
een bepaalde invulling er uit zou kunnen zien. Zie voor meer informatie hiervoor 3.3.d.
Opknappen buitenruimte Nieuw Waldeck
Om de tegenvallende reserveringen in de Programmabegroting 2019 – 2022 zo veel mogelijk om te
buigen is met behulp van de politiek gezocht naar een mogelijkheid de gemeenteraad te overtuigen
van het feit dat er meer budget nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Na overleg is besloten
een brief te sturen aan het College van B&W, de gemeenteraad en de politieke fracties waarin de
politiek bedankt wordt voor het opnemen van een opknapbeurt van Nieuw Waldeck in het
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coalitieakkoord en voor het door alle partijen steunen van een motie om met de planning daarvan al
in 2019 te beginnen. Om de gemeenteraad in 2019 doorlopend op de hoogte en bij de les te houden
ligt er een voorstel om wekelijkse ansichtkaart naar de politieke partijen te sturen met een
aanschouwelijke afbeelding.
3.1.2. Herinrichting voormalig locatie scouting De Rimboejagers aan de Oude Haagweg
(Waanzinnige Waldecktuin v/h De Groene Oase)
De Waanzinnige Waldecktuin is het resultaat van de herovering door een bewonersgroep op de
gemeente van een kavel grond die aanvankelijk bouwgrond voor woningen als bestemming had. De
realisatie van de ontmoetingsplek voor jong en oud met speelmogelijkheden voor kinderen, een
pluktuin en nog meer leuke faciliteiten kwam eind 2016 op gang.
Op 24 mei hebben de vrijwilligers van de Waanzinnige Waldecktuin net als vorig jaar gecollecteerd
voor het Oranje Fonds. De helft van de opbrengst (412,11 Euro) mochten ze gebruiken voor de
realisatie van de Waanzinnige Waldecktuin. Daarop is op 19 juni is een groot bord op palen geplaatst
op de locatie om iedereen het ontwerp te laten zien en te laten weten dat er druk wordt gewerkt aan
de realisatie van de Waanzinnige Waldecktuin. Aan het eind van de zomer echter, was er feitelijk
bedroevend weinig gebeurd. Behalve een prachtige kas was er sprake van weinig meer dan een kaal
terrein met sporen van grondverzet. Waar onkruid groeit, klaprood bloeit èn waar - tot grote
ergenissen - honden poepen. Een desolaat terrein, slagveld van de ambitie er iets moois van te willen
maken. Want de grond was vervuild. Althans de aanleg van de tuin werd gestagneerd. Er was iets in
de grond aangetroffen dat min of meer een gevaar voor de volksgezondheid op zou kunnen leveren.
Een langdurig onderzoek van de gemeente was nodig om te bepalen hoe de vervuiling het beste kon
worden opgeruimd.
Het is al november wanneer het gif dan eindelijk uit de koude grond is. De realisatie gaat nu vol gas.
De Tuin wordt met de dag waanzinniger, maar dit keer echt in positieve zin. Het is geen droomkasteel
meer, maar een betoverend droomperceel! De aanleg van de tuin is bijna gereed en de bebording/
bestrating van het fietspad en er zijn prullenbakken neergezet. Gras werd ingezaaid, beukenhagen
geplaatst. Wat er straks allemaal kan in de Waanzinnige Waldeck Tuin en wat er nog gaat komen is
véél. Het wordt dus veel meer dan zomaar een stadsparkje. Zo is er straks een bootcamp-element,
sporten voor jong en oud, vol met attributen voor push-ups, sit-ups en een element om zittend te
fietsen. Daarnaast een speciaal speelplekje voor jonge kinderen met bokspringpaaltjes en een èchte,
werkende waterpomp! Een volledig autonoom zonnesysteem (panelen en opslag) gaat de WWT
voorzien van duurzame energie. Groener kan het niet worden toch! Er blijft een open ruimte van 25 x
25 meter waar een traumahelikopter kan landen. WWT ook op de kaart als noodvliegveld! Een jeude-boules-baan, stappaaltjes, bloesembomen en in 2019 worden er moestuintjes aangelegd voor
algemeen gebruik.
Op 12 september is zelfs een heuse eigen WWT-website gelanceerd onder de naam:
www.waldecktuin.nl En niet te vergeten de FB pagina. Daar vind je het laatste nieuws rond de
Waanzinnige Waldeck Tuin en kun je je ook aanmelden als vrijwilliger. Want vrijwilligers zijn ècht
nodig om het straks nog waanzinniger te maken!
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
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jetstream fontein en tegelijkertijd de houten stappaaltjes te vervangen voor nieuwe of iets anders. Op
de bewonersvergadering van november 2017 zou hierover informatie worden gegeven. Dit is echter
niet gebeurd.
Uiteindelijk is er op 4 april 2018 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.
Werkgroep Water
Watertuinen
Aangezien het initiatief voor de aanleg van watertuinen met het vertrek van Geert van Poelgeest van
Duurzaam Den Haag een stille dood is gestorven, vraagt het bestuur zich af of er nog een toekomst is
voor de werkgroep. Het enige onderwerp dat momenteel op de agenda staat is de aanleg van een
jetstream bij de rode touwen van het King Olivereiland en vervanging van de stappaaltjes en/of
eventuele andere speelvoorzieningen. Over de eveneens geplande watertuin aldaar wordt zoals reeds
gezegd niets meer vernomen. Er wordt nu gesproken tussen het stadsdeelkantoor en de afdeling
Riolering en Waterbeheersing over de aanleg die al op 1 april gerealiseerd had moeten zijn. Het
onderwerp komt ook steeds ter sprake tijdens het showroomoverleg. Voorgesteld is om op het
moment dat de jetstream er is de werkgroep Water over te laten gaan naar de werkgroep Groen.
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 2018 heeft het wijkberaad ingesproken bij
de gemeenteraad. Deze keer bij de behandeling van de begrotingsvoorstellen voor de komende vier
jaar. Het heeft (nog steeds) 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. Afgezien
van het feit dat in het rijtje op te knappen wijken Mariahoeve nu ineens in één adem met Nieuw
Waldeck en Houtwijk wordt genoemd, zien de voornemens er mooi en veelbelovend uit, toch? Dus
kom maar op. De bewoners zijn er klaar voor! Als dan echter wordt gekeken naar de financiële
onderbouwing, zakt de moed gelijk weer in de schoenen. In eerste instantie lijkt het nog allemaal
koek en ei, daar zegt het college dat de voornaamste financiële investeringen onder meer bestaan uit
het oppakken van achterstallig onderhoud van de openbare ruimte in diverse wijken. Wordt
vervolgens een blik geworpen op de cijfers, dan blijkt dat pas in 2020 extra geld ter beschikking wordt
gesteld. Slechts 1 miljoen voor het opknappen van heel Loosduinen en Mariahoeve! Het jaar daarop
wordt het iets beter. Er is dan 3 miljoen beschikbaar. Het ‘grote’ geld komt pas in 2022, te weten 6
miljoen. Dat klinkt heel veel en dat is het ook, alleen niet als het de ambitie is om hiermee Nieuw
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Waldeck, Houtwijk en de 2e helft van Kraayenstein op residentieniveau te brengen en ook nog te
investeren in Mariahoeve. Het wijkberaad had goede hoop dat de jaren van meedenken en
meewerken nu eens zouden worden vertaald in voldoende extra geld om al die ambitieuze plannen
die al jaren in de kast liggen te verstoffen eens uit te voeren, maar die hoop is na het lezen van de
Programmabegroting 2019 – 2022 toch wel aardig de bodem ingeslagen! Jammer en bedankt
gemeenteraad, voor weer een gemiste kans.
Werkgroep Groen
Op 9 juni 2017 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.
Er is regelmatig overleg geweest met de groenbeheerder van de gemeente over opknappen en
bijhouden van het groen in de wijk. Het blijft een moeilijke zaak, wegens geldgebrek. Er werd speciale
aandacht gevraagd voor het snoeien van de hoge struiken aan de Palestrinaweg hoek Mozartlaan
(geen uitzicht op autoverkeer).
Er werd ook aandacht gevraagd voor de ganzenpopulatie aan de Hector Berliozkade - Glenn Millerhof.
Te agressief, veel poep-overlast
In het kader van het 40-jarig jubileum zal de werkgroep Groen in april 2019 al een snoei- en bloeidag
met toeters en bellen wil gaan organiseren. De werkgroep wil de snoei- en bloeidag in 2019 tevens
naar het voorjaar verplaatsen omdat er dan meer gedaan kan worden. Er kan dan subsidie worden
aangevraagd bij het leefbaarheidsfonds om aan de projecten plantjes te kunnen leveren. Er ligt een
voorstel om deze dag in de jubileummaand/week te plannen en er wat groene festiviteiten omheen
te plannen zoals bijvoorbeeld een plantjesmarkt en moestuinbakjes.
3.1.5. Lancering nieuwe website en nieuwe huisstijl van het wijkberaad
Rob Schouten is redacteur van de wijkkrant en website. Hij zet zich in voor promotie van de wijk en
een betere zichtbaarheid van het wijkberaad. Op de bewonersvergaderingen zijn veel te weinig wijkbewoners gekomen. De activiteiten in de wijk moeten meer gaan leven. Er werden tijdens de ABvergaderingen over diverse mogelijkheden besproken.
www.nieuwwaldeck.info
Het heeft even geduurd, een jaar langer dan verwacht, maar de nieuwe website is zo goed als klaar!
Wij zijn zò trots op de nieuwe site dat wij niet langer konden wachten om hem aan u te laten zien. Op
de bewonersvergadering van 25 april hadden wij al een tipje van de sluier opgelicht door een
presentatie te geven van de opmaak en samenstelling. Zoals gezegd, de website is nog niet helemaal
klaar. Dat wil zeggen nog niet helemaal gevuld met tekst. Technisch is hij wel compleet werkend. Ook
op uw tablet of telefoon kunt u de site bekijken en raadplegen. De website is totaal anders dan de
huidige website. Wat inhoud en wat vormgeving betreft. De redactie heeft zijn uiterste best gedaan
om een website te ontwerpen die er leuk en fris uit ziet, informatief is, makkelijk is om mee om te
werken en een instrument gaat worden in de communicatie tussen het wijkberaad en de bewoners.
Daarom vindt u ook op elke pagina een contactformulier waarmee u kort en bondig en snel een
reactie kunt geven of een vraag kunt stellen. Terwijl de redactie hard door gaat met het vervolmaken
van de site, vroegen wij aan u alvast een bezoekje te brengen aan de website en ons te laten weten
wat u er van vindt. Of u hem nou goed of lelijk vindt, informatief of niet, maakt niet uit. Wij krijgen
graag uw commentaar en zullen daar ook op reageren. De bewoner die naar onze mening het beste
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commentaar heeft gegeven, commentaar waar de site nog beter van wordt, wordt beloond met een
heuse geboortetaart!
De nieuwe website is tevens helemaal in stijl met onze nieuwe, zeer fraaie en moderne huisstijl. De
huisstijl is inmiddels doorgevoerd op de FB pagina, onze verslagen en bij onze partners en in
advertenties.
De nieuwe privacy wetgeving
De wereld is druk bezig met de gewijzigde wetgeving op het gebied van privacy. Iedereen, dus ook het
wijkberaad, wordt overspoeld met berichten hierover van organisaties waar zaken mee worden
gedaan of waar een binding mee bestaat. Een onderzoekje heeft uitgewezen dat ook het wijkberaad
met deze materie te maken kan krijgen, omdat zij het beheer voert over emailadressen en andere
contactgegevens van vrijwilligers, collega organisaties en leveranciers. Voorzitter van het BIT heeft
aan de hand van een tekst van zijn hobbyclub een privacyverklaring opgesteld die geschikt zou zijn om
door het wijkberaad te worden gebruikt. Ook kan gekeken worden naar het wijkberaad Houtwijk die
ook met een privacyverklaring is gekomen. Het DB gaat in ieder geval zorgen voor een passende
privacyverklaring op de nieuwe website.
3.1.6. 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.
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 2018 zijn gepresenteerd op de bewonersvergadering van 22
november 2017. Een aantal punten zie je regelmatig terugkomen, omdat de realiteit niet altijd in de
pas loopt met de planning.
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3.1.7. Het vrijwilligersnetwerk en eigen bestuur (o.a. werkgroepen) versterken
Er is in heel 2018 wederom bijzonder druk gezocht naar vrijwilligers die de vacatures van het
wijkberaad kunnen invullen. Er is een nieuwe advertentie geplaatst op de PEP-website en op diverse
andere plekken. Ook werd de werving meegenomen in de terrasgesprekken en op de
bewonersvergaderingen. Mede een noodkreet van de voorzitter tijdens de AB-vergadering van 14
november - dat het zo echt niet langer kan - heeft tot nu toe niet meer vrijwilligers opgeleverd. Het
blijft een hardnekkig probleem waarvoor een oplossing nog niet in zicht is.

3.2. Gehouden activiteiten met kort inhoudelijk verslag
Bewonersconsultaties/vrijwilligersacties met de bakfiets (buurtterrasgesprekken)
VÓÓR Welzijn en het Wijkberaad Nieuw Waldeck organiseerden op 16 mei een buurtterras(gesprek).
Van 14:00 uur en 16:00 uur stonden zij op de hoek van de Richard Holstraat en de Catharina van
Rennesstraat klaar om wensen van bewoners in te zamelen en het gesprek aan te gaan.
Bewonersvergadering in april en november
Er wordt heel veel werk gestoken in de planning en voorbereidingen en aankondigingen van deze
belangrijke vergaderingen. Er is in de loop der jaren gekeken naar het houden op diverse tijdstippen,
waarop er zo veel mogelijk bewoners in de gelegenheid zouden moeten zijn om deze bij te kunnen
wonen. Alle inspanningen resulteert tot op heden nog steeds in te weinig bewoners die komen op
deze leuke, goed georganiseerde avonden, waar meestal bijna alle leden van het Wijkberaad en
voldoende hapjes en drankjes aanwezig zijn. Alle zaken die nodig waren zijn behandeld. Zo is op 25
april de bestuurssamenstelling vastgesteld en op 28 november de nieuwe termijn voor de
penningmeester goedgekeurd. Op beide data was er een presentatie van het BIT.
Uitvoering ideeën bijeenkomst buurtcontactpersonen
Op de bijeenkomst van de werkgroep Buurtcontact op 18 januari zijn alle 61 ideeën als resultaat van
de bijeenkomst van 22 juni 2017 opgeschreven besproken en bepaald wat er mee gaat gebeuren en
wie dat gaat doen. Een aantal ideeën zijn niet uitvoerbaar omdat de gedachtengang er achter niet
bekend is. Als de bedenker(s) bij nader inzien er toch nog iets mee willen, werd gevraagd dit via de
mail of op een andere manier door te geven. Namens de voorzitter werd een ieder succes gewenst en
hartelijk bedankt voor de bijdrage de wijk weer een stukje beter te maken!
Eén van die ideeën was het voorplein van Activiteitencentrum Waldeck Middin aan de Billie
Holidaystraat 100 op te knappen en aan te passen aan de wensen van het activiteitencentrum. In
overleg met de medewerkers van Middin en het stadsdeelkantoor Loosduinen is een ontwerp
gemaakt voor de zogenaamde verkeerstuin en is men aan de gang gegaan. De transformatie is nog
niet helemaal voltooid, maar er al behoorlijke vorderingen zijn gemaakt. Zo zijn er paden gemaakt
waar gemakkelijk met een rolstoel over gereden kan worden, ook richting blauwe speeltuin, een
verkeerstuin voor rolstoelen is in aanleg, het pleintje met boom is versmald om de transportbusjes
meer manoeuvreerruimte te geven en er komen nog aangepaste parkeerplaatsen.
Wijkfeest 30 juni
Het wijkfeest van Cindy Bergen was een groot succes. 's Avonds hebben ongeveer 200-250
buurtbewoners gratis kunnen genieten van de barbecue. De rekening achteraf was een verrassing
voor het wijkberaad.
Buitenspeeldag Louis Armstrongkade en Strausslaan-Zuid
Op 13 juni was het weer Nationale Buitenspeeldag. Een dag waarop het is toegestaan de straat af te
sluiten voor alle verkeer, springkussens neer te zetten en spelletjes te doen zonder daarbij gehinderd
te worden door of rekening te moeten houden met auto’s en (brom)fietsen/scooters. In Nieuw
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Waldeck is er in twee straten die mogelijkheid: de Louis Armstrongkade en het pleintje aan het eind
van de Strausslaan, bij Waldeck State. Bewoners/vrijwilligers deden er alles aan om van de
buitenspeeldag in hun straat een succes te maken. Kinderen uit de omgeving kregen gelegenheid
naar hartenlust en onbekommerd te spelen en ook werd getracht ouders het die dag naar de zin te
maken.
Snoei- en bloeidag/NL doet 22 september 2018
Voorzitter Wouter van den Ende vraagt zich af of het zinvol is met dit initiatief door te gaan omdat
slechts weinig nieuwe projecten worden aangemeld. Ook is er te weinig medewerking van de
groenbeheerders met deze dag, maar ook in het algemeen. Er zit geen vooruitgang in het onderhoud
van het groen; op het ene moment wordt alles opgepakt en ziet het er prima uit, maar het blijft bij
die ene keer op verzoek en daarna verwilderd alles weer. De gemeente heeft inmiddels veel geld
uitgegeven aan het laten maken van visies en groenplannen en inschakelen van diverse bureaus,
maar het heeft voor het groen in de wijk niets opgeleverd en als er een buurtinitiatief komt is er geen
geld om het initiatief te steunen.
Activiteiten/herinrichting Loosduinse Hof
Nieuw woonconcept Loosduinse Hof (n.a.v. een persbericht van Staedion op 16 juli).
Van verzorgingshuis naar ‘Wonen met een Plus’
Het voormalige verzorgingshuis ‘Loosduinse Hof’ in de wijk Nieuw Waldeck ondergaat een
metamorfose. De huidige 144 leegstaande kamers worden verbouwd tot 96 zelfstandige en
comfortabele sociale huurwoningen in verschillende woontypen. Het nieuwe Loosduinse Hof is er
straks met name voor bewoners met een lichte zorgvraag. Speciaal voor deze doelgroep is het nieuwe
woonconcept ‘Wonen met een Plus’ ontwikkeld.
Wonen met een Plus
Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter van Staedion, is enthousiast over het concept: “Bewoners met
een lichte zorgvraag moeten steeds langer thuis blijven wonen. Vooral voor ouderen is het na het
verdwijnen van de verzorgingshuizen moeilijk een passende woning te vinden. Met name voor deze
doelgroep is Wonen met een Plus ontwikkeld. Dat betekent in de praktijk dat het gaat om zelfstandig
wonen in een eigen appartement in een veilige omgeving met gezelschap én zorg in de buurt. Het
concept streeft naar een juiste mix van bewoners. Het merendeel zal bestaan uit mensen met een
lichte zorgvraag, maar er is straks bijvoorbeeld ook plek voor actieve ouderen en studenten. Juist die
samenstelling moet zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving. En dat alles met diverse
(zorg)voorzieningen en activiteiten in de buurt. We sluiten hiermee goed aan op ons beleidsplan ‘Met
zorg een thuis’ en de missie van Staedion: Wij maken een eigen thuis bereikbaar met onze bewoners”.
Start werkzaamheden in 2019
Om de metamorfose mogelijk te maken is een grote renovatie nodig. De werkzaamheden starten
medio 2019 en zullen ongeveer een jaar duren. Dit betekent dat halverwege 2020 de eerste mensen
weer in Loosduinse Hof wonen.
Activiteiten op de begane grond
Hoewel de kamers op de etages momenteel leegstaan, bruist het op de begane grond. De sociaal
ondernemers Onzichtbaar Den Haag, Verzilveren, Oude Koek en Afripan maken momenteel gebruik
van de bestaande ruimte. Ze bieden veel leuke buurtactiviteiten aan en blijven dit tijdens de
renovatie ook doen. Daarnaast zijn Fysiotherapie T.I.M, de thuiszorgteams van Florence en sinds kort
ook twee WMO-teams van de gemeente Den Haag actief in het gebouw. De combinatie van
zorgactiviteiten en sociaal ondernemerschap komt ook terug in de toekomstige inrichting. Daarbij zijn
afspraken gemaakt met Florence om een contactpunt te verzorgen op locatie, waar bewoners op
eigen initiatief thuiszorg en zorg gerelateerde diensten kunnen afnemen.
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Cultuurplatform/Parels van Loosduinen
Na zeven jaar van weggeweest werd er weer een parelroute gehouden in Loosduinen. Deze
cultuurroute die jaarlijks in veel stadsdelen in Den Haag wordt georganiseerd, leidt langs vele
bewoners met een interessante liefhebberij of bezigheid. Een actieve bewoner van Nieuw Waldeck
coordineerde dit jaar met ondersteuning van het Wijkberaad en VÓÓR Welzijn dit mooie project. Er
werd via een chique flyer aan de bewoners gevraagd of zij een hobby, passie, talent of specialiteit
hadden die zij met de wijk wilden delen. Men kon zich via de website of met het insturen van de flyer
aanmelden.
Op zaterdag 22 september werd dan na vele jaren vanaf het Loosduinse Hof weer het startschot
gegeven voor het afleggen van deze succesvolle Parelroute in Loosduinen.
Website: parelsvanloosduinen.nl
Dezelfde enthousiaste en actieve bewoner gaat voor een herhaling van de Parels van Loosduinen in
september 2019, deze keer een hele bijzondere, namelijk in het kader van het 40-jarig jubileum van
de wijk.
Halloween (organisatie Voor Welzijn)
Het spookhuis in De Geest was op vrijdag 26 oktober van 19-21 uur.
Op Zaterdag 27 oktober was de ‘trick or treat’ route van de Strausslaan ook een groot succes. Veel
bewoners hadden de ballon bij de voordeur opgehangen en grote groepen kinderen belden daar
enthousiast aan. Sommige bewoners moesten zelfs in hun eigen kasten gaan zoeken naar nog meer
snoep dan dat ze al speciaal gekocht hadden.
Op Zaterdag 3 november was de spookstraat van de Tuinenbuurt. Het kwam voor de bewoners van
de Tuinenbuurt beter uit dit na Halloween te plannen.
Op 31 oktober waren er ook nog twee activiteiten.
Decemberviering (organisatie Voor Welzijn)
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.
In het kader hiervan is dit jaar op 23 augustus een ouderenmiddag vanaf 65 jaar georganiseerd.
Bibliotheek Nieuw Waldeck
Bibliotheek Nieuw Waldeck organiseert regelmatig diverse bijeenkomsten en uiteenlopende
activiteiten voor de bewoners. In het kader van ‘komt u ook bij ons op de koffie?’, organiseerden zij
op maandag 18 juni om 10.00 uur een bijeenkomst voor alle bewoners.
AC Waldeck Middin
Naast hun medewerking aan de reeds genoemde verkeerstuin was er op 2 mei in AC Waldeck een
LENTE FAIR voor familie, vrienden en buurtbewoners.
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RKBS Het Lichtbaken
In het kader van maatschappelijke opvoeding bij Het Lichtbaken vroegen twee stagiaires van VÓÓR
Welzijn het wijkberaad bij te dragen aan de maatschappelijke opvoeding van groep 8. Schoolagent
Hans den Dulk, Barry van Straten van VÓÓR Welzijn, Lieme Sloot van het stadsdeelkantoor
Loosduinen, Henk Snijder van het Buurt Interventie Team (BIT), Kees Taal van de werkgroep Groen en
Henk de Valk van het Dagelijks Bestuur vertelden tijdens de vier lessen wat zij doen in de wijk. Ook is
er een wijkschouw (wandeling door de wijk) gehouden, waarbij is gekeken naar speelplekken,
veiligheid en conditie van de wijk. De leerlingen hebben foto’s gemaakt en hun bevindingen op
‘moodboards’ (grote vellen papier) verwerkt. Daarnaast is groep 8 op bezoek geweest bij het
Buurthuis van de Toekomst HSV Duno. De bedoeling is geweest dat de bevindingen die de kinderen
op hun ‘moodboards’ hebben verwerkt, leidden tot actie. ‘Foute’ plekken en onveilige situaties
moeten worden aangepakt. Het wijkberaad nam de wensen van de kinderen over en in overleg met
de gemeente werd een poging ondernomen de aanpak op korte termijn te realiseren.
Fonds1818
Fonds 1818 bestaat in 2018 200 jaar. Tijdens dit feestjaar trekt het, met het project Verrijk je Buurt,
de regio in om in contact te komen met bewoners die hun buurt willen verbeteren met een goed
initiatief. Ze bieden inspiratie, advies en begeleiding om ideeën om te zetten in concrete plannen.
Voor goede plannen is ook geld beschikbaar. De bewoner van Nieuw Waldeck met een goed idee, is
vanzelfsprekend ook van harte uitgenodigd om langs te komen bij een van de Verrijk je Buurt
inspiratiecafés. De inspiratiecafés zijn leerzame en leuke bijeenkomsten voor iedereen die écht werk
van een goed idee wil gaan maken. Bovendien werd men geïnspireerd door succesvolle
voorbeeldprojecten, of kon je meedoen met een van de mini-workshops. Er waren projectadviseurs
van het Fonds aanwezig en werd de praktische website gepresenteerd:
www.verrijkjebuurt.fonds1818.nl
Het dichtstbijzijnde Inspiratiecafé voor stadsdeel Loosduinen is in het Haags Popcentrum, Burg.
Hovylaan, al waar een avondbijeenkomst is gehouden op 16 april.
Duurzaamheid
Vind jij dat duurzaamheid ook een thema is dat op de agenda moet komen in Nieuw Waldeck? Bruis jij
van de ideeën over wat we kunnen doen in op het gebied van duurzaamheid? Alle ideeën, hoe groot
of hoe klein ook, waren van harte welkom! Op donderdagavond 14 juni werd in buurthuis De Geest
een meedenk bijeenkomst georganiseerd onder de noemer: Samen zetten we duurzaamheid op de
agenda van Nieuw Waldeck!
In het kader van de voornemens m.b.t. het 40-jarig jubileum wordt er alvast gekeken naar geschikte
duurzaamheidsacties te houden in 2019.
Omdat sparen tegenwoordig geld kost en beleggen in aandelen nog teleurstellend weinig rendement
biedt, blijkt het beleggen van je dak met zonnepanelen even duurzaam als winstgevend. En prestaties
uit het verleden geven wel zeker een garantie voor de toekomst. Beter zelfs, als we de
klimaatspecialisten mogen geloven. Het kostte vier maanden markt- en productverkenning om tot de
juiste keuze te komen. Beleggen is ten slotte lange termijnwerk. Je gaat voor betrouwbaarheid en
soliditeit wat apparatuur èn leverancier betreft en niet voor de laagste prijs. 25 april 2018 was het
zover: púúr dak beleggers-geluk, met de plaatsing van maar liefst tien zonnepanelen. Met een dak op
het zuidoosten werd ons gelijk al een gegarandeerd rendement in het vooruitzicht gesteld –
zonnedakspecialisten blijken beter in weervoorspelling dan Piet Paulusma! Tot op het laatste moment
hadden wij nog onze twijfels. Niet over rendement, maar over de installatie van de zonnepanelen en
de bedrading die volgens voorschrift van Stedin, de partij die alle energie transporteert, moest
worden gedaan. De nieuwe slimme meters blijken overigens al voorzien van zgn. retourmeters, dat
betekent een zorg minder bij de jaarlijkse eindafrekening. Een team van vier installateurs maakte dat
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onze zonnepanelen binnen vier uur ook werkelijk online waren. De prestaties waren onmiddellijk te
monitoren op de app die op tal van apparaten werd geïnstalleerd. Vanaf dat moment konden we in
de schaduw - overal ter wereld! - genieten van het voordeel, lees: rendement, dat de zon te bieden
heeft. En inmiddels overtreft dat ruimschoots onze hoge verwachtingen. Vier maanden verder waren
we hard op weg naar 2000 kilowatt opgewekte energie, waarvan het grootste deel werd
teruggeleverd aan onze energieleverancier. Vanzelfsprekend is het uiteindelijke rendement van
zonnepanelen hoger als je eigenaar bent van een woning. Toch zijn er voor woningcorporaties en
huurders grote slagen te maken. Er werd hiervoor uitgebreid aandacht besteed in het Muzik(r)antje.
Dushihuis Den Haag
Het Dushihuis heeft sinds 2017 haar eigen nieuwsbrief.
Update ORAC’s
Alle ORAC’s zijn nu geplaatst in Nieuw Waldeck. Van de 28 ingediende bezwaren, werden er maar 4
door de Gemeente gehonoreerd. Het wijkbestuur is nu in beroep gegaan bij de Raad van State en
heeft een voorlopige voorziening aangevraagd. Die is niet toegewezen. Het beroep loopt nog
maximaal een jaar door. Op twee plekken in de wijk staan de bakken nog (steeds) bovengronds. Het
Wijkberaad blijft zich hiervoor inzetten.
3.3. Bewonersinitiatieven
a. Stadstuin de Groene Geest
Stadstuin De GroeneGeest, gelegen naast wijkcentrum De Geest, is al decennia lang leverancier van
verse groenten. Niet alleen bewoners van de wijk maar ook sociale kookprojecten zoals ‘Jong kookt
voor Oud’ van VÓÓR Welzijn en het maaltijdproject van Resto VanHarte in het naastgelegen
wijkcentrum De Geest profiteren daarvan. Verder heeft de stadstuin een nuttige functie bij de
maatschappelijke opvoeding van schoolkinderen van de vlakbij gelegen basisschool het Lichtbaken
door het beschikbaar stellen van moestuintjes aan leerlingen.
Via de Haagse Tuinbank is subsidie aangevraagd en verkregen bij Fonds 1818 ter grootte van 3000
Euro. Van de gemeente is nog steeds geen convenant ontvangen.
Op 10 maart hebben de vrijwilligers van de stadstuin meegewerkt aan NL Doet.
Verder wordt de tuin goed bezocht, is er een waterpomp aangeschaft zodat alles kon blijven groeien
en kwam er op 16 oktober een waterput. Op 5 oktober bracht Willem Hus met een aantal collega's
van de gemeente een kort bezoek aan de tuin tijdens een gulden klinker toer.
Er is gewerkt aan de eerste versie van een convenant voor de bijenkast in samenwerking met Lieme
Sloot van het stadsdeelkantoor en Marinus Valk van de Haagse Tuinbank.
Er moet onder meer een rieten mat geplaatst worden richting de bebouwing van de Georges
Bizetstraat en er zijn twee bijenkasten geplaatst voor de verkoop van honing. Het wijkberaad heeft
aangeboden voor dit laatste de kosten te betalen.
De collecte van het Oranjefonds heeft voor de stadstuin 154,67 Euro opgebracht.
De vrijwilligers van de stadstuin De GroeneGeest kregen echter loon naar werken! Op 13 april reikte
wethouder Joris Wijsmuller om 15.00 uur de Gulden Klinker uit met de bijhorende cheque ter waarde
van duizend Euro. Toekenning van de Gulden Klinker is de beloning van de gemeente voor vrijwilligers
die bijzonder bezig zijn geweest in hun wijk. In het geval van de vrijwilligers van de stadstuin krijgen zij
deze Klinker als onderscheiding omdat zij al jaren bijzonder actief zijn met het kweken van biologische
groenten en -planten voor gebruik bij maatschappelijke projecten. Zij hebben daarbij veel steun
ondervonden van de stichting VÓÓR Welzijn, het Wijkberaad Nieuw Waldeck, het stadsdeelkantoor
en de Haagse Tuinbank. De Gulden Klinker werd ook toegekend, omdat de stadstuin dit jaar het
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bestuur heeft overgenomen van de gemeente en nu autonoom de exploitatie mag inrichten. Hulde
voor deze vrijwilligers!
De bewoners worden regelmatig via zogenaamde updates door middel van een status/post op FB op
de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de tuin.
b. Buurtbarbecue
Op woensdag 22 augustus was van 17-20 uur een buurt bbq georaniseerd bij het theehuis voor het
Loosduinse Hof. Een aantal deelnemers van Verzilveren hadden het voortouw genomen om een
gezellige barbecue voor buurtbewoners te organiseren. Het idee was om samen lekker te eten en
elkaar (nog beter) te leren kennen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door Fonds1818 en het
Wijkberaad. Het werd een hele leuke, druk bezette avond en heerlijk smullen.
c. Verzilveren
Gedreven door hun beider ambitie startten Ilse Mijnhart en Nancy Krul een jaar geleden hun bedrijf:
Verzilveren, een netwerk voor 55-plussers. Met inmiddels ruim zestig actieve leden kan men van een
succes spreken, een gouden formule dus. De groep ‘deelnemers’ van Verzilveren groeit sterk en blijft
niet beperkt tot Nieuw Waldeck. Nancy en Ilse constateerden al snel dat er behoefte was in de wijk
aan een plek voor senioren die achter de spreekwoordelijke geraniums terecht dreigde te komen.
Een plek waar men in contact kan komen met elkaar; vooral om leuke dingen te doen. 55-plussers
vinden wellicht steeds moeizamer aansluiting op onze dynamische samenleving, maar zijn zeker nog
heel waardevol voor de maatschappij. Verzilveren is sterk in het samenbrengen van mensen, heeft en
geeft daar alle ruimte voor. Met ook heel veel vrijwilligers, zijn ze voortdurend actief om mensen ook
werkelijk op te zoeken en enthousiast te maken voor onze activiteiten. Dat ze gebruik kunnen maken
van het Loosduinse hof om mensen bij elkaar te brengen is een groot voordeel. Voor de meesten is
het de eerste keer en iedereen is altijd ontzettend positief nadat ze de stap gewaagd hebben. Er
wordt naar elkaar geluisterd, van elkaar geleerd. Verzilveren is een sociale onderneming met als
‘core-business’ het verbinden van senioren’. De onderneming heeft geen winstoogmerk en is een
stichting geworden, zodat ze hopelijk nog meer mensen kunnen bereiken.
Bewoners kunnen langskomen op het Loosduinse Hof van maandag t/m donderdag tussen 9.00 t/m
17.00 uur. Elke donderdag van 11.00 tot 12.00 is er een gratis wandeluurtje in Loosduinen. Together
in Motion en Verzilveren willen een bijdrage leveren aan het in beweging houden van de wijk. Na
afloop kan men gezellig mee lunchen voor een kleine bijdrage.
d. Pop-up keerlus project: pop-up Fitcourt, pop-up Waterspelen en pop-up Park
Zoals reeds aangegeven in 3.1.1 werd op 12 juni in opdracht van de gemeente een Pop-up
bijeenkomst georganiseerd inzake de invulling van de keerlus. Bureau Graswortel organiseerde de
avond waarvoor alle wijkbewoners worden uitgenodigd.
In september veranderde de keerlus een lange dag in een fitness court en later in de maand werd een
waterspeeldag georganiseerd. Op 18 oktober werd het trio Pop-up’s afgesloten met een
bloemenpark. Welke Pop-up had de meest positieve ervaring van de bewoners? De eerste uit de
reeks van drie, het Fitness court, werd enthousiast ontvangen. Vooral bij een groep wijkbewoners die
zich op sportief vlak graag liet uitdagen. Werd de een verrast door de spelmogelijkheden, de ander
was enthousiast omdat ze - samen met andere moeders - sportte. Een ander vaste groep sportieve
moeders loopt samen hard en doet krachtsport daarbij. Sport brengt mensen samen, daar schijnt in
deze wijk veel behoefte aan te zijn. Met vijftig bezoekers was eerste pop-up direct een succes.
De Waterspeeldag Pop-up trok maar liefst ruim honderd bezoekers. Het was dan ook een prachtige,
zonovergoten dag. Weliswaar waren de activiteiten voor kinderen georganiseerd, maar dat had als
grote voordeel dat er alle tijd was om juist met de ouders van de kinderen in gesprek te gaan over
hun ideeën voor de keerlus. Ook hier werd ‘ontmoeting’ en ‘samen komen’ heel vaak genoemd als
een behoefte die sterk leeft in de buurt. Braderieën, markten en muziekevenementen, daar hebben
veel mensen wel oren naar.
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De afsluitende Pop-up variant was Park. Op de frisse donderdagavond van 18 oktober was de keerlus
veranderd in een vrolijk bloemenperk, met grote witte, paarse en gele bolchrysanten, rozen en roze
en oranje alstroemeria’s. Terwijl de opkomst iets kleiner was dan bij de voorgaande pop-up’s waren
er opvallend veel nieuwe bezoekers, volwassenen en kinderen, die nog niet eerder de pop-up’s
hadden bezocht. Ook in het ‘Park’ werden de thema’s ‘Ontmoeting en beweging’, nu zeker in
combinatie met bloemen en planten, veelvuldig genoemd.
e. Watertuin Puccinistraat
Op vrijdag 25 mei kwam wethouder Saskia Bruines ‘s middags de door de gemeente Den Haag
toegekende Gulden Klinker instraten. Iedereen - omwonenden en bezoekers van de Watertuin waren in het kader van samen werken aan- en genieten van een mooie en groene leefomgeving van
harte welkom op deze bijzondere én feestelijke gebeurtenis. De Gulden Klinker is de aanmoedigingsprijs van de gemeente Den Haag. De klinkers en de daaraan verbonden geldprijs gaan ieder jaar naar
een aantal vrijwilligersgroepen. Zo ook de Watertuin Puccinistraat.
De watertuin in de Puccinistraat heeft verder een bijdrage van Fonds 1818 aangevraagd en gekregen.
f. Gulden Klinker Hector Berliozstraat
Ineke Cornelissen kreeg op 28 mei een nieuwe Gulden Klinker. Harm Benthem, de stadsdeeldirecteur,
straatte deze in. Al 20 jaar is Ineke actief in de Hector Berliozstraat. Zij kreeg een nieuwe klinker
omdat de bestaande klinker al 20 jaar oud is.
g. Buurttuin Toscaninistraat
De oproep van Annemieke om op zaterdag 3 maart te komen helpen de buurttuin zomerklaar te
maken werd goed ontvangen. Er is een geslaagde dag achter de rug waarin hard gewerkt is in de tuin.
Er is met de groenbeheerder van Loosduinen gebeld over de plaatsing van de beloofde fruitbomen.
Een en ander was vertraagd door de vorst. De buurttuin Toscaninistraat heeft verder nog
gecollecteerd voor het Oranjefonds.
h. Klankbordgroep Driehoek Loosduinen
Op 13 maart 2018 is de Ruimtelijke Verkenning voor de Driehoek Loosduinen vastgesteld, die in
samenwerking met omwonenden tot stand is gekomen tijdens de vorige collegeperiode. Omdat het
huidige college de komende jaren de prioriteit legt bij ontwikkeling van andere gebieden in de stad,
heeft wethouder Revis besloten dat voor de Driehoek Loosduinen geen gebiedsvisie wordt
ontwikkeld. De Ruimtelijke Verkenning dient dus als uitgangpunt voor de afzonderlijke ontwikkelingen
in de Driehoek. De gemeente studeert op de inrichting van de Openbare Ruimte rond deze
ontwikkellocaties en streeft daarbij naar vergroening en verduurzaming.
De bijeenkomsten waar een afgevaardigde van het bestuur aanwezig is, gaan dan wel niet specifiek
over Nieuw Waldeck maar wel over de aangrenzende verbouwing van het winkelcentrum De Savornin
Lohmanplein in 2019.
i. Actie zwerfafval
De jeugdraad van Waldeck heeft zich zaterdag 10 maart jl. ingezet voor een NL Doet klus in de buurt.
Onder leiding van Rob Vogel zijn zij de buurt ingegaan on groot vuil te verwijderen.
Onze complimenten hiervoor. Klasse jongens en meisjes! Dit initiatief is ontwikkeld door de jeugdraad
zelf.
j. Youth Dance Moves
CIMAS Events organiseerden een danssbattle genaamd ‘Youth Dance Moves’. Het evenement was
toegankelijk voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 17 jaar en bekend gemaakt o.a. door
middel van het verspreiden van een flyer en op onze FB pagina.
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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 2018 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
Op 10 juli werd een receptie gehouden ter ere van het 95-jarig jubileum van de Commissie
Loosduinen. Een afgevaardigde van het bestuur was hierbij aanwezig.

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 2018 en de begroting voor het jaar 2019.
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Bijlage 1: financieel overzicht 2018, begroting 2019

Ontvangsten
Nieuw Waldeck/Tuinenbuurt
BIT
Overige
Totaal ontvangsten

Uitgaven
Telefoon
Verzekering
Overige/onvoorzien/kantoor
Adm. ondersteuning
Bankkosten
Porto - postbus
PR
KPN Cloud/Website provider
Muzikrantje
Bewonersvergadering
Website
Vervanging ict
Communicatie bijz. projecten
Digitale muurkrant
Bedankjes
Herdenking e.d.
Buurt activiteiten
BIT 2018
BIT 2017
BIT communicatie apparatuur
Wg Groen
Wg De GroeneGeest
Wg Waanzinnige Waldecktuin
Wg Parels van Loosduinen
Wg Overige
Totaal uitgaven

2018
2018
Totaal
plus/min
11.456,00
0,00
3.000,00
0,00

2018
Begroot
11.456,00
3.000,00

2019
Begroot
11.685,00
3.500,00

14.456,00

0,00

14.456,00

15.185,00

2018
2018
Totaal
plus/min
326,00
-124,00
93,17
-6,83
1.755,96
474,96
1.500,00
0,00
185,50
185,50
253,50
153,50
842,21
492,21
819,69
819,69
2.438,46
38,46
49,50 -1.950,50
4.406,68 4.406,68
0,00 -1.275,00
0,00
-600,00
186,34
-213,66
718,40
718,40
401,99
401,99
2.938,24 2.938,24
2.436,63
-563,37
578,01
578,01
325,16
325,16
927,00
927,00
999,22
-0,78
-407,08
-407,08
-220,38
-220,38
0,00
21.554,20 7.098,20

2018
Begroot
450,00
100,00
1.281,00
1.500,00
0,00
100,00
350,00
0,00
2.400,00
2.000,00
0,00
1.275,00
600,00
400,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00

2019
Begroot
480,00
100,00
0,00
1.500,00
0,00
50,00
350,00
0,00
2.400,00
2.000,00
800,00
1.275,00
600,00
200,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.930,00
15.185,00
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Bijlage 2: jaarverslag BIT Nieuw Waldeck 2018

Nieuw Waldeck
Jaarverslag 2018 Buurt Interventie Team Nieuw Waldeck en Tuinenbuurt
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.

In 2018 bestaat het team uit 15 vrijwilligers.
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 2018 was het wijkberaad op facebook actief via https://www.facebook.com/nieuwwaldeck
Het BIT plaatst hier regelmatig tips en actualiteiten over veiligheid en welzijn. Deze tips worden steeds
aangepast aan de tijd van het jaar en de actualiteit. De pagina wordt goed bekeken en gedeeld.
Ook in de wijkkrant Het Muzik(r)antje werd aandacht gegeven aan BIT-zaken.
De nieuwe website van het wijkberaad Nieuw Waldeck is in 2018 geopend en het BIT NW heeft zijn eigen pagina
waarop het bewoners gaat voorzien van informatie over veiligheid en welzijn.
OPLEIDINGEN
EHBO/AED-herhalingscursus werd in maart 2018 gevolgd. In 2018 zijn er weer vier leden gediplomeerd als
EHBO/AD’er. Verder werden er geen cursussen gevolgd door het team. Er zijn nu 7 leden gediplomeerd EHBO’er.
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.
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 en politie.
EXTRA INZET
In 2018 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 Stichting de OCK en de Openbare
Bibliotheek in Nieuw Waldeck.
- Aanwezigheid met voorlichtingsmateriaal bij de bewonersvergaderingen van het wijkberaad.
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- 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
Eind 2018 is het convenant opnieuw opgesteld met het BIT NW, het Stadsdeelkantoor Loosduinen, de politie van
bureau Loosduinen en het Wijkberaad Nieuw Waldeck. Nieuwe partners in het convenant zijn Staedion, Vestia en
Haag Wonen.
OVERLEG
In 2018 was het team met de coördinator of zijn plaatsvervanger vertegenwoordigd tijdens:
- 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 2018 – 2019 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 zone”
gecontroleerd door het BIT NW. In de ACON wordt vooraf de knelpunten in de wijk besproken.
SAMENWERKING
De samenwerking met de politie Loosduinen is ook in 2018 uitstekend en resulteerde in verbetering van de
looprondes. Er wordt nu meer en gerichter gesurveilleerd. Er is maandelijks overleg met de politie.
De samenwerking met Handhaving is versterkt. Handhaving loopt nu regelmatig mee met het BIT NW.
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 middels een WhatsApp groep.
SUBSIDIE 2018
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. Het team gebruikt 2 gsm-smartphones tijdens de looprondes om meldingen te
maken en contact te houden met politie LSD. 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 aan de kascommissie en aan de bewoners tijdens de bewonersvergaderingen van het WB.
2019
In 2019 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.
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