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Voorwoord
Het jubileumjaar 2019 is achter de rug en ik durf te zeggen dat het een zeer geslaagd jaar is geweest.
Het was -niet geheel toevallig- een dubbel jubileumjaar. Want niet alleen bestond de wijk 40 jaar,
maar ook het wijkberaad vierde zijn 40ste bestaansjaar. Al met al dus reden genoeg om feest te vieren!
Al vroeg in het jaar is het wijkberaad samen met haar partners in de wijk begonnen met het
samenstellen van een spetterend jubileumprogramma. Alle partners in de wijk hebben hieraan
meegewerkt. Stuk voor stuk hebben zij vanuit hun vakgebied bijgedragen aan een succesvol
jubileumjaar dat was gevuld met een keur aan activiteiten. Door henzelf georganiseerd dan wel
gefaciliteerd door het wijkberaad.
Bereidheid om mee te werken en organisatievermogen is één, maar zonder budget en vele helpende
handen kom je niet ver. Gelukkig was dit snel geregeld. De gemeente, vertegenwoordigd door het
Stadsdeelkantoor Loosduinen, Fonds 1818 en het VSB-fonds hebben ruimhartig bijgedragen aan de
vorming van een toereikend feestbudget, waardoor vele enthousiaste vrijwilligers van het wijkberaad
en Voor welzijn zich konden richten op de uitvoering van het ambitieuze jubileumprogramma.
Het jubileumprogramma was opgebouwd uit jaarlijks terugkerende activiteiten en unieke eenmalige
opvoeringen, zoals het optreden van een schoolpleinorkest, een theatervoorstelling over het misbruik
van sociale media en de aanwezigheid van een heus familiecircus. Eveneens bijzonder was het concert
in de bibliotheek Nieuw Waldeck van het Glenn Miller orkest. Overigens een eigen productie van de
bibliotheek, maar zeer passend in het jubileumjaar van de wijk.
Al met al was het een jaar om met voldoening op terug te zien. Niet alleen door het ruimhartige
budget, maar ook en vooral door de enthousiaste medewerking van een grote groep
bewoners/vrijwilligers en professionele partners. Je zou het bijna nog een keer willen doen!
Naast de afsluitende Kerstborrel eind vorig jaar is dan ook een welgemeend woord van dank aan onze
bewoners/vrijwilligers, professionele partners (stadsdeelkantoor Loosduinen, Voor welzijn,
Loosduinse Hof, Wijndaelercentrum, basisschool het Lichtbaken, kinderboerderij De Kakelhof en
bibliotheek Nieuw Waldeck) en budgetverstrekkers op zijn plaats. Bij deze!

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 2019
Voorzitter: Henk de Valk
Interim/waarnemend secretaris: Monique de Valk
Penningmeester: Cathi van der Kruit (aftredend per 24 april 2019)
Algemeen lid vanuit het BIT: Henk Snijder
Algemeen lid vanuit de werkgroep Groen: Wouter van den Ende
Algemeen lid vanuit de werkgroep Water: Annelies Jansen
Algemeen lid vanuit de werkgroep Buurtcontact: vacature
Algemeen lid vanuit werkgroep Waanzinnige Waldecktuin: Ronald Sikking (aftredend per 9 april 2019)
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 zes keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar; bewoners hebben geen gebruik
van gemaakt van deze mogelijkheid aanwezig te zijn bij het overleg over wijkaangelegenheden.
1.2.2. Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, de secretaris (vacature) en de
penningmeester
In verband met het Jubileumjaar met de daarbij vele (overige) overleggen zijn er geen specifieke DBvergaderingen gehouden.
1.2.3. Bewonersvergaderingen
Speciale jubileum voorjaarsbewonersvergadering op 24 april 2019
Aanwezig: 67 bewoners (incl. vrijwilligers)
Voorzitter: Henk de Valk
Penningmeester: Ronald Sikking
Algemeen lid (vanuit BIT): Henk Snijder
Algemeen lid (vanuit werkgroep Groen): Wouter van den Ende
Algemeen lid (vanuit werkgroep Waanzinnige Waldecktuin): Daniël Veldman
Algemeen lid (vanuit werkgroep stadstuin De GroeneGeest): Annelies Jansen
MuziKrantje en website: Rob Schouten
Gasten: Henk en Ciska Koernap (bingo) en Erwin Fillee (zanger)
Jubileum najaarsbewonersvergadering op 27 november 2019
Aanwezig: 20 bewoners
Voorzitter: Henk de Valk
Penningmeester: Ronald Sikking
Algemeen lid (vanuit BIT): Henk Snijder
Algemeen lid (voorzitter werkgroep Groen): Wouter van den Ende (aftredend)
Algemeen lid (vanuit werkgroep Waanzinnige Waldecktuin): Daniël Veldman
Algemeen lid (vanuit werkgroep stadstuin de GroeneGeest): Annelies Jansen, tevens notuliste
Algemeen lid: Cathi van der Kruit
Gasten: Henk en Ciska Koernap (bingo)
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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)
* Twee besprekingen redactiecommissie i.v.m. met het Jubileum en eenmaal voor het Muzik(r)antje
* Werkbezoek gemeentesecretaris Commissie Loosduinen
* Bezoek discussiegroep EMMA Experts
* Twee bijeenkomsten organisatie Blockjam
* Subsidie gesprek met Fonds 1818
* Overleg bibliotheek Nieuw Waldeck over het Jubileum en Loosduinen gaat los
* Symposium Luis in de Pels
* Jubileumgesprek Middin AC Waldeck en eenmaal overleg over huis-aan-huis verspreiden
folders/flyers speciaal voor jubileum voorjaarsbewonersvergadering plus kennismakingsgesprek
met nieuwe locatiemanager
* Tweemaal gesprekken op het stadsdeelkantoor inzake subsidieverlening jubileumprogramma
* Eenmaal overleg Kwink groep over ervaringen met wijkbudget
* Driemaal participatielessen met groep 8 van bs het Lichtbaken
* Overdracht financiële administratie en bijeenkomst kascontrolecommissie
* Tweemaal overleg verbouwing Loosduinse Hof met projectmanager en Staedion plus eenmaal over
jubileumactiviteiten
* Afscheid wijkmanager Wendelijn Oolders
* Vijfmaal overleg Ervaar Nieuw Waldeck waarvan eenmaal met Od205
* Bezoek Loosduins museum voor historisch materiaal Muzik(r)ant
* Wijkwandeling met GroenLinks i.v.m. opknapbeurt Nieuw Waldeck
* Driemaal overleg inzake opknapbeurt Nieuw Waldeck
* Afscheid van Floor van Drecht van Voor welzijn
* Introductiegesprek met Annemiek van der Veen als vice-voorzitter van het wijkberaad
* Eenmaal bespreking Wijkconferentie - voortgang keerlus op het stadsdeelkantoor
* Viermaal overleg/bijeenkomst werkgroep Groen (waarvan twee snoei- en bloeidagen)
* Vijfmaal jubileumbijeenkomst vrijwilligers – overleg over de diversen activiteiten en evenementen
* Eenmaal jublileumbespreking Loosduinse Hof
* Tweemaal overleg bewonersgroep/voortgang Waanzinnige Waldeck Tuin
* Tweemaal overleg bewonerscommissie opknapbeurt Nieuw Waldeck
* Eenmaal overleg Halloween/jubileumcommissie
* Werkoverleg/contact met Voor welzijn: doorlopend (waarvan tweemaal specifiek t.b.v. het 40-jarig
jubileum)
* Eenmalig bijeenkomst Cultuurschakel in bibliotheek Nieuw Waldeck

1.3. Vrijwilligers/leden werkgroep
Buurt Interventie Team: 16 (zie bijlage 2)
Werkgroep Groen: 10
Werkgroep Buurtcontactpersonen: 14
Werkgroep Water: 5
Ondersteunende vrijwilligers: 12
Redactie Muzik(r)antje: 1 met ondersteuning van het secretariaat.
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1.4. Administratieve organisatie
De secretariële taken zijn in 2019 wederom gedeeltelijk behartigd door Interim secretaris Monique de
Valk. Zij heeft een gedeelte van de administratie en de 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 2019 verricht door Annelies Jansen van stadstuin De GroeneGeest en Monique de Valk
(bewonersvergadering april).

1.5. Communicatiemiddelen die zijn gebruikt om bewoners en partners te informeren
Vanaf 21 maart van dit jaar is het goed zichtbaar dat het Wijkberaad Nieuw Waldeck en het Buurt
Interventie Team Nieuw Waldeck in wijkcentrum De Geest hun onderkomen hebben. Vanaf die
datum zitten er namelijk borden op de gevel met daarop de officiële logo’s. Tesamen met de
logoborden van Voor welzijn en peuterleerplek Schuitje Varen. Als u ons nog niet persoonlijk wist te
vinden: elke donderdagavond is het wijkberaad en/of het BIT vanaf ongeveer 19:30 uur op de 1e
etage aanwezig in het wijkkantoor. Alle bezoekers zijn van harte welkom. Ook bewoners die
geïnteresseerd zijn in deelname aan het BIT kunnen die avond terecht. Het BIT hoopt op deze manier
mensen te werven door bijvoorbeeld eerst eens een proefronde mee te lopen door de wijk.
De Muzik(r)antjes nr. 37 t/m 39 zijn respectievelijk in mei (jubileumuitgave), augustus en november
huis-aan-huis verspreid. Normaliter verschijnen er vier nummers per jaar, maar door de uitgave van
een jubileumnummer zijn de eerste twee publicaties van dit jaar samengevoegd. Partners in de wijk
worden ruim van tevoren per e-mail geïnformeerd over de verschijningsdatum van elke editie en
gevraagd naar hun eventuele bijdragen. Partners en bewoners waar het e-mailadres van bekend is,
krijgen de wijkkrant ook digitaal aangeleverd.
Wij zijn (nog steeds) zeer trots op onze nieuwe website met bijbehorende huisstijl, die na veel inzet
en zoals gepland reeds in 2018 is gelanceerd. De inhoud van de website is echter nog niet compleet.
Er ontbreekt nog informatie voor de knop Leefomgeving en de informatievoorziening door middel van
de jaarplanner en de nieuwsrubriek loopt nog niet lekker. Er is ook tegenslag geweest als gevolg van
een (verkeerde) update. Dit probleem is inmiddels opgelost. De bedoeling is dat de website in 2021
voor de volle 100% gevuld is en bijgehouden wordt. Daniël Veldman, bestuurslid voor de Waanzinnige
Waldecktuin, heeft de technische ondersteuning van de website op zich genomen.
Van de mogelijkheid om een reactieformulier in te vullen wordt door de bewoners regelmatig gebruik
gemaakt. Een privacyverklaring is reeds medio 2018 op de website geplaatst. Door te klikken op
Privacybeleid onderin in de grijze balk kan de verklaring worden gelezen.
Interessante en spoedeisende onderwerpen worden via onze Facebook-pagina wereldkundig
gemaakt. Deze pagina wordt druk bezocht en ‘geleukt’. Het wijkberaad wil echter Facebook meer
gaan inzetten om bewoners te benaderen. Er zijn momenteel ongeveer 400 volgers. Begin 2019 werd
het nieuwe logo van het wijkberaad ook op dit medium geplaatst.
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 2019 dagelijks bijgehouden (e-mails bevestigd en
beantwoord, doorgestuurd naar de juiste persoon, afgehandeld en gearchiveerd).
In de loop van het jaar viel een trend te bespeuren in het vinden van een meer stadsdeelbrede wijze
van berichtgeving. Verschillende initiatieven zijn hiertoe gelanceerd. Allen hebben ze tot doel het
nieuws uit de verschillende wijken samen te voegen en via één medium te verspreiden.
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1.6 Samenwerking en contacten
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Onderhouden van het contact met stads(deel)bestuur en gemeentelijke politiek. Deelname aan
overleggen/brainstormbijeenkomsten Stadsatelier 2019 (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 vindt nauw overleg plaats met de
politie/wijkagent.
Regelmatig overleg met 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’.

2. Speerpunten en geplande activiteiten in 2019
2.1. Doelstellingen
Het wijkberaad had zich voor 2019 de volgende doelen gesteld.
• Finalisering herinrichting Waanzinnige Waldecktuin (voormalige locatie scouting Oude Haagweg).
• Uitvoering afspraken wijkconferentie Nieuw Waldeck 2017.
• Bewaking uitvoering aandachtspunten groeninventarisatie in opknapbeurt Nieuw Waldeck.
• Wegwerken/vernieuwen achterstallig onderhoud infrastructuur in opknapbeurt Nieuw Waldeck.
• Monitoring plannen tot verbouwing Loosduinse Hof (informatiebijeenkomst Staedion).
• Het vrijwilligersnetwerk en het eigen bestuur versterken.
Geplande activiteiten (zie ook bijgevoegd programma-overzicht) (bijlage 2).
• Activiteiten Loosduinse Hof.
• Snoei- en bloeidag in april en in september (deze laatste samen met Burendag).
• Jubileum bewonersvergadering in april en november.
• Activiteiten Wijndaelercentrum.
• Gulden Klinker Waanzinnige Waldecktuin.
• ADO-clinic bij S.V. Houtwijk (uitvoering door Voor welzijn).
• Buitenspeeldag Louis Armstrongkade en Strausslaan Zuid.
• Boerderijdag De Kakelhof.
• Veiligheidsdag Loosduinen.
• Landelijke Imkerijdagen stadstuin De GroeneGeest.
• Midzomerfeest Middin AC Waldeck.
• Activiteiten bibliotheek Nieuw Waldeck.
• Parels van Loosduinen (werkgroep Parels).
• Blockjam 2019.
• Halloween (organisatie Voor welzijn).
• Sinterklaasfeest (organisatie Voor welzijn).
Alle hiervoor genoemde activiteiten staan in het teken van het 40-jarig jubileum en zijn ook in het
programma-overzicht opgenomen, ook jaarlijks terugkerende activiteiten. Maar er zijn ook samen
met partners en vrijwilligers een aantal speciale jubileumactiviteiten/evenementen georganiseerd.
Zie bijlage 2 voor een overzicht.
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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
2019 op dit gebied heeft plaatsgevonden.

3.1. Gestelde doelen en behaalde resultaten
3.1.1. Uitvoering afspraken Wijkconferentie Nieuw Waldeck
Wijkconferentie
Het wijkberaad is al jaren bezig de wijk op de kaart te krijgen. De sociale status van de bewoners en
de inrichting van de buitenruimte is in de loop van de jaren ernstig verslechterd. Door de tijd zijn er
verscheidene onderzoeken geweest, ook van gemeentewege. Het onderzoek dat de basis heeft
gelegd voor een nieuwe aanpak is de Wijkanalyse Nieuw Waldeck van bureau Graswortel uit 2014.
Overwegende hoe het één en ander zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 5 à 6 jaar, is het idee
ontstaan een toekomstvisie te formuleren 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.
Door een denktank van bewoners uit Nieuw Waldeck is daarom tijdens een drietal bijeenkomsten in
2017 een toekomstvisie geformuleerd voor de wijk. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn
verwoord in de Wijkagenda Nieuw Waldeck.
Om deze toekomstvisie concreet te maken is op 6 oktober 2017 een wijkconferentie met alle
betrokken partijen en verantwoordelijke wethouders gehouden in het Loosduinse Hof. Het doel van
de wijkconferentie was met elkaar te bepalen wat de ontwikkelstrategie voor deze wijk moet zijn.
Het ontwikkelen van een strategie is één, een budget om de plannen te kunnen maken en uitvoeren is
twee. Het wijkberaad heeft daarom 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. Om deze
oproep te ondersteunen is een speciaal voor dit doel vervaardigde videofilm gepresenteerd, waarin
(de tekortkomingen van) de wijk in beeld worden gebracht en verschillende bewoners hun mening
geven.
Inmiddels was de gemeente Den Haag in zes wijken een proef gestart waarbij wijkbewoners een
keer in de vier jaar onder begeleiding van een ambtenaar een bedrag van 50 duizend euro mochten
besteden aan verbetering van de leefbaarheid van de wijk.
Naar aanleiding van dit initiatief is op 22 juni 2017 door de werkgroep Buurtcontact een brainstorm
gehouden waar behalve de werkgroepleden ook diverse bewoners aanwezig waren. Uit de brainstorm
zijn 61 ideeën gekomen. Rijp en groen, over allerlei onderwerpen. In overleg met de toenmalige
wijkmanager van het stadsdeelkantoor zijn hieruit vijf tot zes prioriteiten bepaald. Zie hierna.
1. Voorplein AC Waldeck Middin herinrichten. Dit voorplein wordt gebruikt om ‘s morgens
geestelijk gehandicapten naar het dagactiviteitencentrum te brengen en ’s middags weer op
te halen. Het vervoer geschiedt met speciale bestelbusjes. Het voorplein is daar niet maximaal
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2.

3.

4.

5.

6.

op ingericht. Ook was er behoefte aan een verkeerstuin om met scootmobielen te kunnen
leren manoevreren en moest de bestrating worden aangepast.
Veilige oversteekplaats Maurice Ravelweg ter hoogte van het tunneltje vanaf de Albert
Rousselstraat. Deze route wordt gebruikt door kinderen uit die buurt om naar de speeltuin
aan de Toscaninistraat te gaan. Het tunneltje zelf zou overigens van kunstgraffiti kunnen
worden voorzien.
Voormalige keerlus van bus 14 en K&R-plek voor basisschool het Lichtbaken herinrichten als
showroom en voorbeeldplekje voor het opknappen van de buitenruimte in de wijk. Er is door
Bureau Graswortel onder de bewoners onderzoek verricht en door bewoners zijn ideeën voor
de inrichting ingebracht (afzonderlijk van de 61 bijgevoegde ideeën). Tijdens pop-up
bijeenkomsten, waarbij door middel van modellen een indruk werd gegeven van voorgestelde
inrichtingen zijn keuzes gemaakt. Tot uitvoering is het echter nog steeds niet gekomen.
Oude wijktuin (achter Maurice Ravelweg 75) opknappen en hek moestuin repareren. Dit is
inmiddels gebeurd. Het hek is gerepareerd en de rest van het groen ter plekke is gesnoeid en
er zijn fruitbomen geplaatst. Er zou met de locatie nog wel meer kunnen gebeuren, eventueel
in samenhang met prioriteit 2, maar daar zijn geen uitvoeringsplannen voor.
Voorplein wijkcentrum De Geest aantrekkelijker maken als verblijfplaats met bankjes
(picknickbank?) en informatiebord. Dit idee kan gecombineerd worden met het
aantrekkelijker en meer uitnodigend maken van de toegang tot de stadstuin De GroeneGeest.
Brug van Groen van Prinstererlaan naar Albert Rousselstraat aanleggen opdat bewoners uit
de Albert Rousselstraat hun auto kunnen parkeren op de GvP-laan en via een korte route naar
huis kunnen komen. Dit vereist wel medewerking/participatie van Staedion, omdat gebruik
moet worden gemaakt van een afgesloten doorgang langs de appartementen naar een
plateau bij de sloot.

Het voorplein van activiteitencentrum Waldeck Middin is inmiddels opnieuw ingericht. Niet helemaal
volgens plan, maar toch. Voor het opknappen van de keerlus is door de gemeente een
interventiebudget van € 50.000,- beschikbaar gesteld. Er is tot heden niets gedaan.
Bureau Kwink heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek naar de effectiviteit van het
wijkbudget uitgevoerd. Zij hebben daarvoor gesprekken gevoerd met het wijkberaad en met een
aantal bewoners die in 2017 de (61) ideeën hebben ingebracht.
Opknappen buitenruimte Nieuw Waldeck ‘Nieuw Waldeck knapt op’
De vele inspaningen die het wijkberaad in de loop de jaren heeft gepleegd om het de gemeente
duidelijk te maken dat er ernst gemaakt moest worden met het opknappen van de buitenruimte van
Nieuw Waldeck lijken eindelijk vruchten te gaan afwerpen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in de
tweede helft van 2018 was al in het coalitieakkoord het voornemen opgenomen een aantal wijken op
te gaan knappen, waaronder Nieuw Waldeck, bij het vaststellen van de programmabegroting 2019 –
2022 is voor dit doel ook budget greserveerd. Bij lange na niet genoeg, maar het begin was gemaakt.
Na enige voorbereiding, er moest bij de gemeente een projecteam worden gevormd, is medio 2019
het overleg met het wijkberaad over de voorgenomen opknapbeurt begonnen. Een vertegenwoordiging van het projectteam is bij een aantal vergaderingen van het Algemeen Bestuur aanwezig geweest
en heeft de plannen van de gemeente voor de opknapbeurt uiteengezet. Het belangrijkste
discussiepunt in deze was het voornemen van de gemeente de bewonersinspraak zeker te stellen
door middel van een participatietraject. Dit ondanks dat door verschillende onderzoeken al jaren
bekend was wat er opgeknapt moest worden en bewonersparticipatie al via het wijkberaad had
plaatsgevonden. Niettegenstaande de kosten die hiervoor zouden moeten worden gemaakt in
mindering zouden komen op het opknapbudget, hechtte de gemeente er zodanig belang aan dat zij
hun voornemen bewonersparticipatie toe te passen hebben doorgezet.
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In oktober heeft de gemeente een brief naar alle bewoners in Nieuw Waldeck gestuurd waarin de
opknapbeurt werd aangekondigd en de bewoners werden uitgenodigd om mee te doen door opknappunten aan te melden op een inloopavond en ook daadwerkelijk deel te nemen aan de besprekingen.
Voor dit doel werd een bewonerscommissie samengesteld, waarvan 12 bewoners, twee
bestuursleden van het wijkberaad en de projectleider van de gemeente deel hebbenu itgemaakt.
Na drie bijeenkomsten van de bewonerscommissie en vaststelling van de opknapplannen is er nog
een stemronde via een speciale website gepland en een inloopavond voor eventuele toelichting.
Daarna worden de plannen definitief gemaakt en aangeboden aan de wethouder ter bespreking in de
gemeenteraad. Na goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad zullen de werkzaamheden in
de tweede helft van 2020 kunnen starten.
Om er zeker van te zijn dat in het grootschalige opknapproject van de gemeente geen zaken over het
hoofd worden gezien heeft het wijkberaad alle studies en onderzoeken die in de loop der jaren door
het wijkberaad zelf, door de gemeente of door derden alsmede de uitkomsten van de wijkconferentie
in 2017, ter hand van het projectteam gesteld. Dit betreft een update van het Rapport inventarisatie
groen Nieuw Waldeck uit 2013, te weten de Rapportage 2e inventarisatie groenvoorziening uit 2016,
een Visie wijkgroen van het stadsdeel Loosduinen en de Groenvisie Waldeck van het ingenieursbureau van de gemeente uit 2014, de Wijkagenda Nieuw Waldeck, een neerslag van een drietal
toekomstsessies met betrokken bewoners uit 2017, de 61 ideeën van de werkgroep Buurtcontact
eveneens uit 2017 en moodboards en dergelijke van de Jeugdraad Waldeck en van een brainstormsessie van schoolkinderen uit groep 8.
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 inspanningen van een groep bewoners uit de
directe omgeving die in 2015 een burgerinitiatief hebben gestart om het verwaarloosde en
braakliggende terrein bij hun woningen, waar scoutinggroep De Rimboejagers was gevestigd en dat
aanvankelijk een bestemming als bouwgrond voor zelfbouwwoningen had gekregen, te mogen
gebruiken ten behoeve van het algemene nut. De realisatie van de ontmoetingsplek voor jong en oud
met een voetbalveldje, speelmogelijkheden voor kinderen, een moes- en pluktuin en nog meer leuke
faciliteiten kwam dankzij de ruimhartige medewerking van het stadsdeelkantoor Loosduinen eind
2016 op gang.
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 Waldecktuin 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) is in 2019 een feit
en gaat de WWT voorzien van duurzame energie. Groener kan het niet worden! Er blijft een open
ruimte van 25 x 25 meter waar een traumahelikopter kan landen. WWT ook op de kaart als
noodvliegveld! Een jeu-de-boules-baan, stappaaltjes, bloesembomen en er worden moestuintjes
aangelegd voor algemeen gebruik.
Wat nog ontbreekt is een openingsfeest. Niet omdat de bewoners dat niet zouden willen, maar
omdat de tuin nog niet helemaal af is. Er is heel veel gesteggel geweest over allerlei kleinigheden en
nóg is niet alles afgewerkt zoals dat zou moeten, zoals dat is toegezegd door de gemeente en zoals de
bewonersgroep dat voor ogen heeft gestaan en nog staat!
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3.1.3. Bewaking uitvoering aandachtspunten groeninventarisatie
Werkgroep Groen
In het kader van het 40-jarig Jubileum had de werkgroep in april en in september een snoei- en
bloeidag georganiseerd. In september viel deze samen met de zogenaamde Burendag.
De snoei-en bloeidagen in de huidige vorm zijn zowel bij de bewoners als bij de groenbeheerders
kennelijk niet meer aantrekkelijk. Er was namelijk op beide dagen weinig belangstelling voor de
gepande activiteiten, zowel van de zijde van de bewoners als van de gemeente. Voorstel is nu om
bewoners (opnieuw) te interesseren en enthousiasmeren voor het opknappen en onderhouden van
een plantsoen in de buurt van de voordeur. Liefst met buurtgenoten op een tijdstip dat het hen
uitkomt. Bij de gemeente is hier budget voor. Er kan subsidie aangevraagd worden voor ‘leefbaarheid’
of ‘bewonersparticipatie’. Diverse groenprojecten hebben in het verleden al een Gulden Klinker
gekregen met bijbehorende waarderingsbijdrage.
De werkgroep heeft/had regelmatig overleg met de groenbeheerders van het stadsdeelkantoor, maar
momenteel is het moeilijk nieuwe afspraken te maken. Bij voorstellen voor nieuwe projecten of het
wegwerken van achterstallig ondheroud wordt steevast verwezen naar het beperkte budget. Bij
groenbeheer Loosduinen liggen wel bestekken die zijn gemaakt voor het uitvoeren van gericht groot
onderhoud, maar deze kunnen niet worden uitgevoerd door geldgebrek. Alle hoop in deze is derhalve
gericht op de grootschalige opknapbeurt waarover elders in deze paragraaf wordt bericht.
Voorzitter van de werkgroep Wouter van den Ende heeft zijn functie neergelegd maar blijft actief in
het bestuur van hert wijkberaad als algemeen lid. Het wijkberaad dankt hem hartelijk voor zijn
jarenlange inzet voor de werkgroep en zijn bereidheid (groen)activiteiten te blijven ondersteunen.
Werkgroep Water
De waterkwaliteit in de wijk is voor zover bekend goed. De werkgroep Water heeft hier jarenlang hard
aan gewerkt, ook veel bereikt en constructieve afspraken gemaakt over verdere verbeteringen, maar
wacht nu al sedert 2014 op de toegezegde waterverbeteringen (jetstream) rond het King Olivereiland
en vervanging van de stappaaltjes ter plaatse. Er is met de afdeling Riolering en Waterbeheersing van
de gemeente in de loop der jaren regelmatig contact geweest en er is stevig geklaagd bij deze en
gene, maar gezien de grote stilte moet gevreesd worden dat de beloften niet zullen worden
nagekomen. Ook de aanleg van watertuinen waar Duurzaam Den Haag zich sterk voor heeft gemaakt
in het verleden is een stille dood gestorven.
3.1.4. Het vrijwilligersnetwerk en eigen bestuur (o.a. werkgroepen) versterken
Na bestuurlijk overleg tussen de voorzitter en Annemieke van der Veen is de laatste bereid gevonden
vice-voorzitter van het wijkberaad te worden. Er is een start gemaakt met het doorsturen van de
mailbehandeling om een indruk te krijgen van wat er zo al omgaat in de dagelijkse gang van zaken.
Ook vinden er informatieve gesprekken plaats en is Annemieke een taak- en functie-omschrijving ter
hand gesteld. De voorzitter wil na april 2020 verder gaan als secretaris van het wijkberaad en in 2022
na de beëindiging van zijn deelname in de Commissie Loosduinen ook hiermee stoppen en het
wijkberaad verlaten. Huidige interim secretaris Monique de Valk zal voorlopig nog de komende drie
jaar aanblijven, maar dan als tweede secretaris.
De advertenties voor een voorzitter en een secretaris op de website van Den Haag Doet blijven
gehandhaafd.
Op de voorjaarsbewonersvergadering van 24 april 2019 is penningmeester Cathi van der Kruit
afgetreden en is de aanstelling van nieuwe penningmeester Ronald Sikking door de aanwezige
bewoners goedgekeurd.
Op een van de AB-overleggen komt ter sprake dat het wijkberaad onvoldoende zichtbaar is in de wijk.
Verwezen wordt naar de Vruchtenbuurt waar het wijkberaad bewoners vraagt zitting te nemen in het
wijkpanel om met elkaar problemen in de wijk te bespreken en oplossingen te vinden.
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Op die manier zouden wijkbewoners mee kunnen praten over wijkzaken zonder in een bestuur
hoeven deel te nemen. Dit idee tezamen met nog een aantal andere voorstellen zal verder worden
opgepakt in 2020 door het zogenoemde bestuur nieuwe stijl.
3.1.5 Nieuw woonconcept Loosduinse Hof (n.a.v. een persbericht van Staedion op 16 juli 2018)
Van verzorgingshuis naar ‘Wonen met een Plus’
Het voormalige verzorgingshuis ‘Loosduinse Hof’ 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.
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 woonen leefomgeving. En dat alles met diverse (zorg)voorzieningen en activiteiten in de buurt.
Start werkzaamheden in 2019
Om de metamorfose mogelijk te maken is een grote renovatie nodig. De werkzaamheden zullen
medio 2019 starten en ongeveer een jaar duren, waardoor halverwege 2020 de eerste mensen weer
in het Loosduinse Hof kunnen wonen. Deze planning is echter niet gehaald. Ten tijde van de publicatie
van dit jaarverslag is de startdatum nog niet definitief bekend. Gesproken wordt nu over 2e helft 2020.
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, waardoor bewoners op eigen initiatief
thuiszorg en zorg gerelateerde diensten kunnen afnemen.

3.2. Gehouden activiteiten met kort inhoudelijk verslag
Jubileum bewonersvergaderingen in april en november
De officiële start van het jubileumjaar vond plaats op 24 april op de voorjaars bewonersvergadering.
Een bewonersvergadering met een dikke plus.
Het secretariaat is wekenlang druk in de weer geweest om een bewonersvergadering neer te zetten
die de bewoners nog lang zou heugen. Berichtgeving hierover is dan ook wijd verspreid. Er is een
speciale flyer gedrukt die huis-aan-huis is bezorgd door de clienten van AC Waldeck Middin en bij alle
vrijwilligers thuis is afgegeven met het verzoek deze op een zo duidelijk mogelijk zichtbare plaats op
te hangen, bewoners waarvan het wijkberaad een e-mailadres heeft hebben een e-mail met
informatie en een uitnodiging ontvangen en er is een persbericht geplaatst in de Loosduinse Krant en
de uitnodiging is op Facebook gezet. De deelname aan deze feestavond met live muziek, hapjes en
drankjes en bewonersbingo was gratis. Bewoners moesten zich wel via de mail vooraf aanmelden.
Het uiteindelijke bezoekersaantal kwam hiermee op maar liefst 67 personen.
De avond zelf was ook een doorslaand succes. Na de opening door de voorzitter volgde de bekendmaking van het jubileumprogramma. Daarna werd afscheid genomen van de penningmeester Cathi
van der Kruit met een grote bos bloemen en veel dank voor al haar inzet en stelde de voorzitter
Ronald Sikking voor als nieuwe penningmeester.
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Hierna voorlegging en goedkeuring van de financiële stukken en daarna muziek en bingo! Sommigen
bewoners gingen met gewonnen cadeau’s, maar iedereen met een leuk presentje en een volle buik,
tevreden weer naar huis. Bewoners zijn belangrijk. Het wijkberaad kan niet zonder de steun van de
bewoners.
Op 27 november werd de Jubileum najaarsbewonersvergadering gehouden. Iets minder groots
uitgemeten, maar wel met wederom een leuke bingo en daardoor toch een opkomst van meer dan 20
mensen.
Het wijkberaad hoopt dat deze opkomsten zich doorzetten in de komende jaren. Zij zal hiervoor in
ieder geval het nodige doen aan promotie en het aantrekkelijk maken van officiële bijeenkomsten.
Snoei- en bloeidag 13 april/Burendag 28 september
Snoei- en bloeidagen zijn bedoeld om bewonersprojecten te helpen realiseren. In het voorjaar wordt
deze in verband met de mogelijkheid subsidie te verkrijgen van het Oranje Fonds meestal
georganiseerd op één van de dagen waarop NL Doet wordt gehouden. Dit jaar kwam dat niet uit en is
de voorjaars snoei- en bloeidag op 13 april gehouden. Door het ontbreken van bewonersactiviteiten
was er was alleen een gevarieerd kinderprogramma. Alle activiteiten waren gesitueerd rond
wijkcentrum De Geest. Er is een flyer gemaakt die beperkt verspreid is en op Facebook is geplaatst.
Ter extra promotie hing er een mooi spandoek aan het toegangshek van stadstuin De GroeneGeest.
Het was een niet te drukke gezellige dag. De aanwezige kinderen hebben zich goed vermaakt.
Na afloop was er in aansluiting op de Pasar Malam die in het Wijndaelercentrum werd gehouden een
Indische maaltijd voor de vrijwilligers.
De snoei- en bloeidag in het najaar is tegelijk gehouden met Burendag. Eveneens met het oog op de
mogelijkheid subsidie aan te vragen bij het Oranje Fonds.
Activiteiten Loosduinse Hof
Het jubileumprogramma dat door de Stichting Verzilveren In samenwerking met Florence is opgezet
en door het wijkberaad financieel is ondersteund, bestond uit de hierna genoemde activiteiten:
11 april Paasbrunch voor ouderen,
1 mei rommelmarkt en kinderactiviteiten,
4 juli bingo voor volwassenen,
5 september bonte avond,
24 oktober stamppot avond,
20 november Winterfair/rommelmarkt,
18 december Kerstbrunch.
Ook was er op 17 januari een nieuwjaarsreceptie van het wijkteam van de PvdA.
Op 7 februari had het Loosduinse Hof hoog bezoek van de wethouder van Den Haag, Kavita
Parbhudayal van het Ministerie van Zorg, Jeugd, Volksgezondheid en Sport.
+
Verzilveren --- RayVers --- Wellant College.
Nieuwe ronde Inspiratiekringen met scholieren en 50+.
Loosduinse Hof 17 mei.
+
Verzilveren. Waardevol voor de wijk !
DemenTalent gaat over het in hun kracht zetten van mensen met dementie. Kijk naar hun nog
aanwezige vaardigheden, naar wat zij wel kunnen.
Loosduinse Hof DemenTalent 29 april, 13 en 27 mei.
Alle activiteiten zijn tot volle tevredenheid verlopen en werden door de bewoners zeer op prijs
gesteld. De vrijwlligersgroep van het Loosduinse Hof heeft zich van zijn beste kant laten zien!
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Activiteiten Wijndaelercentrum
Ook het zorgcentrum had speciaal voor het jubileum extra activiteiten georganiseerd. Dit waren:
5 mei bevrijdingsdagconcert,
13 juli Rock ’n Rollator,
14 augustus vakantieconcert,
28 september Pasar Malam,
31 december ouderjaarsdag/concert.
Ook van deze activiteiten kan worden gezegd dat zij tot volle tevredenheid zijn verlopen en door de
bewoners van het zorgcentrum en bezoekers op hoge prijs werden gesteld. Met dank aan de
activiteitencommissie en de vrijwlligers voor hun inzet.
Cultuurplatform evenement Parels van Loosduinen
Na een pauze van zeven jaar werd er in 2018 voor het eerst 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 aantal actieve bewoners
onder de naam werkgroep Parels van Loosduinen coördineerde op 21 september ook dit jaar met
ondersteuning van het wijkberaad en Voor welzijn dit mooie project. Het bijzondere evenement werd
gepromoot op de Facebookpagina ‘Bij ons in Loosduinen’ en die van het wijkberaad. Van 12.00 tot
17.00 uur stelden maar liefst 45 Parels in de wijk hun huis open voor iedereen die nieuwsgierig was
naar hun talent, verzamelwoede of passie. Programmafolders waren te vinden bij diverse winkels in
Loosduinen of te downloaden via de webstite parelsvanloosduinen.nl. Men kon zich via deze website
of door het insturen van de flyer aanmelden.
Het onderzoek ‘Ervaar Waldeck’ was dit jaar een van de parels. Foto tentoonstelling ‘Happy Routes’
was deze dag te bezichtigen in Het Loosduinse Hof. De tentoonstelling laat Nieuw Waldeck zien door
de ogen van haar bewoners.
Gewapend met een fototoestel wandelden, fietsten of reden enkele bewoners door de wijk. Met het
fotograferen werd in beeld gebracht wat de route nou gezellig, gezond of juist veilig maakt. Na het
ontwikkelen is met de fotografen het gesprek aangegaan over foto’s en zijn de routes in kaart
gebracht. Ook werden we de routes van verschillende bewoners met elkaar vergeleken. Bijvoorbeeld
als er plekken waren waar meerdere mensen graag even langs wilden lopen, bewust even wilden
pauzeren of expres ontwijken.
‘Ervaar Waldeck’ is een project van od205, Verzilveren en EnterOrEscape. Het project wordt mede
mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.
Halloween (organisatie Voor welzijn)
Op 26 oktober heeft weer een Halloween viering plaatsgevonden in wijkcentrum De Geest.
Zoals gebruikelijk was het wijkcentrum omgebouwd tot spookhuis. Zeer geslaagd.
Het bijbehorende ‘trick or treat’ met een snoeproute over de Strausslaan was een paar dagen later op
de oorspronkeljke datum van 31 oktober. Een uurtje of twee was heel druk op de Strausslaan.
Decemberviering (organisatie Voor welzijn)
Ook Sinterklaas en 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.
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In het kader hiervan deed De Kakelhof in de maand juni mee met de ‘Kinderboerderij-Actief-Toer’.
Bij de activiteiten mocht geld worden opgehaald voor een mooi doel, waarbij het opgehaalde bedrag
werd verdubbeld door Fonds 1818.
Er waren imkers die van alles uit konden leggen over bijen en de honing die ze te koop hadden en
waar je zelf waskaarsen kon maken. Kinderen konden een bijtje knutselen en een speurtocht naar
vlinders doen, waarbij ze mochten grabbelen als ze het woord goed geraden hadden. Er was allerlei
informatie te vinden over wat je als bewoner kunt doen om deze dieren weer meer in de buurt tegen
te komen. Broodkapje, een door het wijkberaad gesponsorde voorstelling, gaf een grappige maar
leerzame voorstelling over het voeren van brood aan vogels en de ratten die daar weer op af komen.
Bibliotheek Nieuw Waldeck
Bibliotheek Nieuw Waldeck organiseert regelmatig diverse bijeenkomsten, uiteenlopende activiteiten
en cultuuravonden voor de bewoners. Op 6 september hielden zij open huis en op 29 september was
er speciaal voor het 40-jarig Jubileum een concert van de Glenn Millerband.
Ook is de bibliotheek de ontmoetingsplek voor bijeenkomsten van de Cultuurschakel.
AC Waldeck Middin
Op 8 mei was het lente bij Middin en organiseerden zij de jaarlijkse gezellige Lentefair voor familie,
vrienden en buurtbewoners. Er waren verschillende activiteiten, waaronder een springkussen, verse
smoothies maken en poffertjes bakken.
Op 21 augustus werd in samenwerking met de gemeente, Florence en Voor welzijn een spetterend
zomerfeest gehouden voor ouders en kinderen uit Nieuw Waldeck, ouderen van Florence en cliënten
van AC Waldeck Middin zelf.
Een aankondiging met flyer van beide evenementen kon men onder andere vinden op de
Facebookpagina van het wijkberaad.
Tot meerdere eer en glorie van het 40-jarig jubileum is op 14 oktober een optreden geweest van
damesorkest Gouwen Ouwen op Volle Toeren. Gouwe Ouwen op Volle Toeren bestaat uit een kleine
dertig bewoners, met een gemiddelde leeftijd van bijna 80 jaar! Ze playbacken hits van weleer. Ze
vertolken naast André Rieu onder meer de Zangeres Zonder Naam, de Toppers, Willeke Alberti,
Dorus, Sugar Lee Hooper, Heino en Frans Bauer. Het optreden is gesponsord door Fonds 1818. Het
Wijkberaad dankt Fonds1818 voor het mede mogelijk maken van dit optreden in een fantastisch
jubileumjaar met de daarbij behorende Jubileumactiviteiten en evenementen.
Ook dit optreden is bekend gemaakt via de Facebookpagina van het wijkberaad.
Basisschool het Lichtbaken
Al een aantal jaren is het een goede gewoonte dat stagiaires van Voor welzijn participatielessen geven
aan groep 8 van basisschool het Lichtbaken. In 2019 heeft dat zelfs tweemaal plaatsgevonden.
In een serie van de vier lessen worden verschillende thema’s behandeld. De thema’s gaan over:
1} kindvriendelijke wijken (speelplekken e.d);
2} veiligheid (parkeren stoepen e.d);
3} schoonheid (poep, grofvuil, prullenbakken);
4| presentatie van de vergaarde informatie met zelfgemaakte moodboards en filmpjes.
De lessen worden gegeven in samenwerking met het Jeugdwerk Voor welzijn, Wijkberaad Nieuw
Waldeck, BIT Nieuw Waldeck, politie, handhaving en het stadsdeelkantoor Loosduinen.
Op de laatste les worden de resultaten gepresenteerd en overhandigd aan een
veiligheidsmedewerker van het stadsdeelkantoor Loosduinen.
Conclusie, er zijn veel verbeterpunten, de wijk is dringend toe aan een algemene opknapbeurt!
Optredens ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum
Op 28 juni is op het schoolplein van het Lichtbaken met groot succes een optreden van Body Boem
Big Band gehouden. In dit flitsende 1 dags-muziek-project werkt Fort van de Verbeelding met alle
kinderen van de school. Voorgangers krijgen op het schoolplein alle kinderen aan het klappen,
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stampen, rappen in combinatie met stevige body-beats. Verstilde bewegingen monden uit in explosief
bespeelde schudkokers. Eenvoudige patronen die je zo nadoet, lachende gezichten, omdat muziek
maken in ieder kind zit!!! In korte tijd wordt van de school een swingend geheel gemaakt, toewerkend
naar een samenbindend en hartverwarmend orkest.
Op 19 september is in de gymzaal van basisschool het Lichtbaken door theatergroep De Steeg een
goed bezochte voorstelling Geh@ckt! opgevoerd. Geh@ckt! gaat over sexting en de misbruik van
sociale media.
In Geh@ckt zien we de stoere, knappe Tessa. Op school is ze populair, ze heeft verkering met één van
de coolste jongens en is beste vriendin met Leila. Na een ruzie zet Leila uit woede een sexy foto van
Tessa op Instagram. Als de ruzie de volgende dag is bijgelegd, lukt het niet meer de foto van internet
te halen. Hij is inmiddels al honderden keren gedeeld… En de gevolgen blijken veel ernstiger dan Leila
kon overzien. Tessa houdt zich groot, maar ze wordt door iedereen buitengesloten en veracht. Hoe
moet ze hier in hemelsnaam een eind aan maken?
Blockjam 2019
In het begin van het jubileumjaar leek het er nog niet op dat het Urban wijkfestival Blockjam naar
Nieuw Waldeck zou komen. Na de zomervakantie bleek er ineens wel budget te zijn om het festival
nogmaals in Nieuw Waldeck te laten plaatsvinden. Als datum werd 28 september bepaald.
Die dag werd de festivaltent van de organisator, de Stichting Aight, op het speelveld naast
wijkcentrum De Geest opgezet en vonden er de hele dag allerlei urban activiteiten plaats.
Van dj’s (battles), rap, (break)dance, streetsport tot een workshop graffiti. Het resultaat van de
workshop hangt op de playground van de Meent. Jongeren hebben met behulp van professionals dit
kunstwerk gemaakt.
Het uitgangspunt van het festival is jongeren te betrekken, te activeren, te begeleiden en te laten
participeren in een wijkgericht festival. Het festival zelf verzorgt hierbij de paraplufunctie, bedoeld als
één grote etalage voor een breed scala aan activiteiten uit het stadsdeel. Vooral Urbansport, dance en
creativiteit is op dit moment zeer populair onder jongeren en kan dus goed ingezet worden om
jongeren te activeren en te doen laten participeren.
Jubileumactiviteiten georganiseerd/geïnitieerd door het Wijkberaad Nieuw Waldeck
De doelstelling van het wijkberaad was met de activiteiten en evenementen die in het kader van het
jubileum georganiseerd werden, bewoners bij elkaar te krijgen en met elkaar te verbinden.
Trefwoorden hierbij zijn ontmoeting, sociale cohesie, acceptatie en verbondenheid.
In 2018 is al begonnen met de voorbereidingen en promotie. Begin 2019 is het overleg met de
partners in de wijk gestart om zoveel mogelijk samen te werken en te vragen naar hun ideeën voor
invulling. Leidend hierin was Voor welzijn met zijn vrijwilligersgroep. Ook andere partners zegden hun
medewerking toeg. Organisatorisch kwam het dus wel goed! Budget was een andere zaak, was de
gedachte. Met name het stadsdeelkantoor Loosduinen en Fonds 1818 bleken echter bereid een
(groot) deel van de begroting voor hun rekening te willen nemen. Met nog een aanvulling van het
VSB-fonds was de begroting van het wijkberaad ingevuld. Het wijkberaad hoefde echter niet alle
activiteiten te financieren. Ook verscheidene partners waren bereid op eigen kosten jubileumactiviteiten te organiseren. Waarvoor zeer veel dank!
22 Juni jubileumfeest
De omgeving van wjkcentrum De Geest was er helemaal klaar voor. Voor een spetterende wijkdag ter
ere van het 40-jarig jubileum van de wijk en van het wijkberaad.
Geopend werd om 13.30 uur met oorverdovende Caraïbische klanken van een zeskoppige brassband,
die met een rondje Strausslaan de bewoners liet weten dat het jubileumfeest was begonnen.
Vervolgens konden bewoners een compleet programma afwerken dat er voor zorgde dat de
aanwezigen van vroeg in de middag tot laat in de avond zich konden uitleven. Het programma
varieerde van het eten van lekkernijen tot een voetbal workshop op De Meent, van een modeshow
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van de kast van Lotje tot een dansworkshop, met tussendoor veel muziek (dj en zangers) en een
rodeostier, tot een massale BBQ om de dag af te sluiten. Om de BBQ in goede banen te leiden was
men verplicht ter plekke voor de BBQ in te schrijven. Hiervoor was een drempelbedrag ingesteld van
€ 3,- voor volwassenen. Kinderen tot en met 12 jaar moesten ook worden ingeschreven, maar
hoefden niets te betalen. Inschrijving was helaas nodig omdat bij een vorige BBQ ook bewoners van
andere wijken aan de BBQ hadden deelgenomen.
De overheerlijke BBQ uitgevoerd door Resto VanHarte en muzikaal begeleid door een live zanger was
een doorslaand succes. Alle vrijwilligers en begeleiders van de diverse activiteiten meegerekend
waren er maar liefst meer dan 230 inschrijvingen voor de BBQ plus. Het was een grandioos feest!
29 juni Familiecircus en Varieté door The Ronell Family
Om de feestelijkheid van het 40-jarig dubbele jubileum (Nieuw Waldeck én het wijkberaad bestonden
40 jaar) te onderstrepen had de jubileumcommissie bedacht een heus circus naar de wijk te halen.
Een familiecircus, dat wel. Zonder wilde dieren. Omdat zo’n circustent erg groot is was het een
uitdaging die een plek te geven. Het moest natuurlijk wel een centrale plek worden. En wat is meer
centraal dan De Meent? Na lang wikken en wegen (én meten!) bleek dat te kunnen.
De tent van het circus Étoile met bijbehoren werd reeds twee dagen van te voren gebracht en een
dag van te voren op De Meent (geasfalteerd speelveld bij de keerlus) opgezet. Om er voor te zorgen
dat er niets met de tent zou gebeuren was bewaking ingeschakeld. Het BIT hield een oogje in het zeil.
Het programma bestond uit een middag- en een avondvoorstelling. De middagvoorstelling werd
verzorgd door kinderen en gehandicapten die in een serie workshops eerder gehouden in De Geest
een act hadden ingestudeerd. De avond was bestemd voor een reguliere voorstelling. Er was geregeld
dat alle bezoekers gratis popcorn en/of een suikerspin konden krijgen. Vanwege het warme weer en
op verzoek van de bewoners stonden vrijwilligers van het wijkberaad klaar met een tafel vol voorraad
flesjes water, desgewenst aan te lengen met diverse smaken suikervrije limonadesiroop.
Vanwege extra voorzorgsmaatregelen die het wijkberaad op verzoek van bewoners in is gaan zetten
werd om het milieu te sparen een klein bedrag aan statiegeld gevraagd dat de bewoners terug kregen
bij inlevering van de lege flesjes.
Gelukkig kunnen wij terugkijken op een fantastische, zonnige dag met vele bewoners -jong en ouddie op dit evenement waren afgekomen.
Veiligheidsdag
Bij de samenstelling van het jubileumprogramma was er ook gekeken naar een mogelijkheid om de
politie of de brandweer bij het jubileum te betrekken. Na met betrokkenen contact te hebben gelegd
bleek dat op 6 juli in de middag een veiligheidsdag zou worden gehouden op het Loosduinse
Hoofdplein. Hierbij waren onder andere de gemeente Den Haag, brandweer Haaglanden - kazerne
Loosduinen, GGD Haaglanden en de politie-eenheid Den Haag met een motor, politieauto en een
demonstratie van de hondenbrigade aanwezig. Vertegenwoordigingen van alle BIT-groepen uit
Loosduinen waren er ook om informatie te verschaffen.
3.3. Bewonersinitiatieven
a. Werkgroep Stadstuin De GroeneGeest
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 Voor 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.
Al weer voor het derde jaar is een groep vrijwilligers in 2019 actief geweest met het laten groeien en
bloeien van groenten en bloemen op de stadstuin en het is weer een heerlijk jaar geweest.
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Alhoewel het weer erg wisselend was, heel koud voor de tijd van het jaar (in mei) en te warm en te
droog (in de zomer), hebben de vrijwilligers toch veel kunnen laten groeien en heel veel bezoekers op
de tuin welkom kunnen heten. Wijkbewoners en passanten weten de tuin steeds beter te vinden en
lopen graag binnen om rond te kijken en soms groenten te kopen.
Er zijn een aantal nieuwe vrijwilligers bijgekomen en er zijn een aantal mensen die hebben toegezegd
in 2020 te komen helpen.
Wat is er zoal gebeurd in 2019?
Om de tuin te kunnen bemesten komt een wijkbewoonster af en toe haar paardenmest langs
brengen, en gaan de vrijwilligers zelf wekelijks naar de kinderboerderij de Kakelhof voor koeiemest.
De composthoop vaart er wel bij.
De tuin heeft een heel ander aanzicht gekregen doordat de buren van het aangrenzende huis hun
hoge coniferenhaag hebben vervangen door een mooie ‘Westlandse’ muur. Het maakt de tuin veel
lichter en ruimer.
In 2019 heeft Stadslink van de Gemeente in samenwerking met de basisschool het Lichtbaken een
aantal activiteiten georganiseerd voor ouders met kinderen. In maart werd er op de tuin
plantenbakjes gemaakt en in oktober zijn een aantal opdrachten uitgevoerd, onder meer
geblinddoekt groenten geproefd en de composthoop onderzocht op wat er allemaal leeft.
Ook zijn de peuters van de kleuterspeelzaal en de kleuters van groep 1 in juni in twee groepen op de
tuin geweest, begeleid door de ouders en leiding om te zien hoe de diverse groenten bij hen op tafel
komen.
Door de afdeling Milieubeheer en Educatie van de Gemeente Den Haag is in 2019 een pompoen
wedstrijd georganiseerd in verband met het 100 jarig bestaan van de afdeling. Diverse tuinen en
kinderboerderijen van Den Haag konden een plantje ophalen van een reuze pompoen en een poging
wagen om de grootste te laten groeien. Er waren zelfs twee pompoenen waarvan er één de warme
zomer heeft overleefd. Deze kwam in september zelfs op de televisie toen Den Haag TV op de tuin
was om de vrijwilligers over de grootste pompoenen van de wedstrijd te interviewen.
Op zondag 13 oktober is de uitslag bekend gemaakt en was de tuin de winnaar. Een beker, een
cadeaubon en een boek waren uiteraard als eer dat ze de grootste, mooiste en gaafste pompoen
hadden laten groeien.
De stadstuin is in 2019 een aantal weekenden open geweest om gasten te ontvangen. De eerste
zondag was op 23 juni toen door Struinen in Haagse tuinen een fietstocht langs tuinen in Den Haag
werd georganiseerd. Een mooie zonnige dag waar de Stadstuin ongeveer 50 enthousiaste gasten
mocht ontvangen.
Op 14 juli was de tuin ook open en heeft onze imker meer dan 150 mensen ontvangen die allemaal
meer wilden weten van het leven van de honingbij, en ook vaak een rondje over de tuin maakten.
Deze dag maakte deel uit van het 40-jarig Jubileum van het Wijkberaad. Er was speciaal een showkast
voor de bijen gekocht om iedereen te kunnen laten zien hoe het binnen in een kast er aan toe gaat.
De bijen vonden de kast op dat moment nog niet ideaal en kon helaas op dat moment niet geshowd
worden, maar het was een drukbezochte gezellig imkerij dag.
Tot slot is de tuin in september open geweest tijdens de Parels van Loosduinen. Ongeveer 30
bezoekers hebben deze middag een rondleiding over de tuin gehad en iedereen was even enthousiast
over het werk.
Naast alle evenementen zijn de vrijwilligers druk bezig geweest met zaaien, verspenen, planten,
opbinden, onkruid wieden en oogsten, want zonder deze vrijwilligers zouden ze dit niet voor elkaar
krijgen. Het is iedere middag weer gezellig op de tuin, tussen 3 en half 4 wordt er altijd thee en/of
koffie gedronken en wie er op dat moment op de tuin is, kan aanschuiven.
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Een gedeelte van de opbrengst wordt nog steeds gebruikt door ‘Jong kookt voor Oud’ dat iedere
woensdagavond voor een lekkere maaltijd zorgt. Er zijn echter ook diversen groenten verkocht aan
wijkbewoners. Met de opbrengst hiervan wordt onder andere koffie, thee en wat lekkers gekocht
voor vrijwilligers en bezoekers, zaad voor het nieuwe jaar, tuinmateriaal, potgrond en alles wat er
verder op de tuin nodig is. Ook is er ieder jaar een speciale avond voor de vrijwilligers.
2019 was een fijn jaar voor de tuin en we hopen dat 2020 misschien nog een beetje beter kan
worden.
De bewoners worden regelmatig via zogenaamde updates door middel van een status/post op
Facebook op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de tuin.
b. Waanzinnige Waldecktuin/Gulden Klinker
Op 7 februari had de tuin hoog bezoek van de stadsdeelwethouder van Loosduinen. Rachid Guernaoui
kwam op 9 mei terug om hoogstpersoonlijk de welverdiende Gulden Klinker in de tuin te plaatsen en
tevens een cheque t.w.v. duizend Euro te overhandigen. Dankzij een groep volhardende NieuwWaldeck bewoners kon het zwaar vervallen terrein, waar ooit het hoofdkwartier van schouting groep
De Rimboejagers huisde met aanpalend een verwaarloosde volkstuin en dito voetbalveldje, worden
behoed voor een bouw-kavel bestemming. De realisatie van de nieuwe bestemming was een ware
veldslag. Zo bleek het bijzonder lastig en bovenal bizar tijdrovend om het aangetroffen gif uit de
grond te verwijderen. Toen na bijna twee jaar de overwinning op alle tegenslagen in zicht was, kwam
eind 2018 de vaart er pas echt in en het resultaat oogt veelbelovend. Ondanks dat de inrichting van
het terrein zo goed als afgerond is, heeft de officële opening helaas nog niet plaatsgevonden. Er
moeten nog wat zaken worden aangepakt voordat de vrijwilligers voor 100% tevreden kunnen zijn
over de uitgevoerde werkzaamheden.
c. Nationale Buitenspeeldag
De Nationale Buitenspeeldag die elk jaar in Nieuw Waldeck op twee locaties door bewoners wordt
georganiseerd, te weten de Louis Armstrongkade en de Strausslaan-Zuid is dit jaar letterlijk in het
water gevallen. Door de hevige regen die de hele dag duurde zijn beide evenementen vroegtijdig
beëindigd.

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 hun verzoek een vertegenwoordiging hebben in de plenaire 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.
Het Wijkberaad Nieuw Waldeck is in de Commissie Loosduinen vertegenwoordigd door:
Cathi van der Kruit en Ronald Sikking: projectgroep Welzijn & Beheer (W&B). Henk de Valk en Ronald
Sikking: Commissie Loosduinen en projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV).
JAARVERSLAG 2019 WIJKBERAAD NIEUW WALDECK
APRIL 2020

20

Dit jaar waren er geen agendapunten met een 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 15 oktober was een afgevaardigde van het wijkberaad aanwezig bij het afscheid van de stadsdeeldirecteur in Loosduinen, Harm Benthem. Op verzoek is afgezien van een afscheidscadeau en namens
het Wijkberaad Nieuw Waldeck een donatie gedaan aan de molen de Korenaer en het Loosduins
Museum.

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. En dit jaar ook het VSB fonds.
Zie bijlage 1 voor het financieel overzicht over het jaar 2019 en de begroting voor het jaar 2020.
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Bijlage 1: financieel overzicht 2019, begroting 2020

Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck en Tuinenbuurt
Begroting 2020
Vastgesteld op de bewonersvergadering 27 november 2019

Inkomsten
Basissubsidie Nw Waldeck en
de Tuinenbuurt

Buurt Interventie Team
Subsidie
Totaal inkomsten

Uitgaven
11.685,00

Onderhoud /vervanging
Telefoon
Verzekeringen
Postbus - Porto
PR
Buurtactiviteiten
Bewonersvergaderingen 2x
Communicatie Muzikrantje
Website/Muurkrant
Reservering Adm. Ondersteuning
Wg Buurtcontacten-Nw bewoners
Werkgroep algemeen
Communicatie/speciale projecten
Subtotaal Wijkberaad

650,00
600,00
100,00
250,00
350,00
930,00
2.000,00
2.500,00
1.000,00
1.500,00
500,00
705,00
600,00
11.685,00

3.000,00

Buurt Interventie Team
waaronder 1x Muzikrantje

3.000,00

14.685,00

Totaal uitgaven

14.685,00
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Bijlage 2: Jubileumprogramma Nieuw Waldeck 2019
Data
11 april

Naam activiteit
Paasbrunch voor ouderen
13.00 – 15.00 uur

Onderdelen

Locatie
Loosduinse Hof, Glenn
Millerhof 5

13 april

Groendag/snoei- en
bloeidag
10.30 – 14.30 uur
Bewonersvergadering met
plankjesbingo

Bewonersprojecten helpen
realiseren – kinderactiviteiten- IVN slootjesdag
Verantwoording 2018
(financieel en inhoudelijk)
en plankjesbingo
Theehuis open –
ondernemers betrekken

Wijkcentrum De Geest,
Georges Bizetstraat 25

Muzikaal optreden van
Ronnie Tober en Willeke
d’Estell
Instrating door stadsdeelwethouder Rachid
Guernaoui en bewoners
Voetbalevenement voor de
jeugd

Wijndaelercentrum,
Catharina van
Rennesstraat 8
Waanzinnige
Waldecktuin aan de
Oude Haagweg 55
Sportpark,
Albardastraat 15

In de middag diverse
activiteiten voor jong en
oud
Aandacht voor Knutsel- en
spelactiviteiten, toneelstuk Broodkapje
Zang, dans , open podium,
springkussen, brassband,
rodeostier
Afsluiting jubileumdag door
Resto VanHarte en
bewonersgroep Voor
welzijn
Muziek maken met nietalledaagse voorwerpen

Louis Armstrongkade
en Strausslaan-Zuid
(bij Waldeck State)
Stadsboerderij De
Kakelhof, Puccinistraat
215
Rondom wijkcentrum
De Geest, Georges
Bizetstraat 25
Bij wijkcentrum De
Geest, Georges
Bizetstraat 25

24 april

1 mei

5 mei

9 mei

Rommelmarkt met
kinderactiviteiten
11.00 – 15.00 uur
Bevrijdingsdagconcert
14.30 – 17.00 uur

22 mei

Uitreiking Gulden Klinker
Waanzinnige Waldecktuin
10.30 uur
ADO-clinic bij HVV RAS

12 juni

Nationale Buitenspeeldag

19 juni

Boerderijdag De Kakelhof
Thema: Gevleugelde
bewoners
Jubileumdag met
festiviteiten voor jong en
oud
Buurt BBQ

22 juni

22 juni

Wijkberaad Nieuw
Waldeck i.s.m.
Wijndaelercentrum
Loosduinse Hof, Glenn
Millerhof 5

28 juni

Schoolpleinorkest het
Lichtbaken

29 juni

Familiecircus

Varieté door de The Ronell
Family

De Meent, 3e
Strausspad

4 juli

Bingo voor volwassenen
14.00 tot 16.00 uur

Gezellige middag met hapje
en drankje

Loosduinse Hof, Glenn
Millerhof 5

6 juli

Veiligheidsdag brandweer,
politie en gemeente

Demonstraties brandpreventie/bestrijding,
diefstalpreventie, werken
met honden

Loosduinse Hoofdplein,
centrum Loosduinen
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BS het Lichtbaken,
Georges Bizetstraat 21

23

13 juli

Rock ’n Roll(ator)
13.30 – 19.00 uur

13/14 juli

Landelijke Imkerijdagen

14 aug.

Vakantieconcert
19.30 – 22.00 uur

Muzikaal optreden van
Ciska Peters en Erwin Fillee

21 aug.

Midzomerfeest

Bonte avond
19.00 – 22.00 uur

Koffie met muziek en iets
lekkers -gezamenlijke lunch
- ’s middags een zanger en
een lotto - buitenspellen en
een springkussen
Allerlei entertainment voor
volwassenen

19 sept.

Theatervoorstelling
sociale media (sexting)

Theatervoorstelling met
begeleidende lessen

21 sept.

Parels van Loosduinen

28 sept.

Snoei- en bloeidag

Fiets-/wandelroute langs
bewoners met speciale
bezigheden
Realisering groene
bewonersinitiatieven

28 sept.

Pasar Malam in
Loosduinen

Indische markt
Vanaf 10 uur

28 sept.

Blockjam 2019
12.00 – 18.00 uur

Urban festival met graffiti,
breakdance, rap en DJ’s

29 sept.

Glenn Miller orkest

26 okt.

Halloween

Muzikaal optreden
(reserveren via website
bibliotheek verplicht)
Spookhuis De Geest

Bibliotheek Nieuw
Waldeck, Rossinilaan
141
Wijkcentrum De Geest,
Georges Bizetstraat 25

31 okt.

Trick and Treat

Deur aan deur
versnaperingen halen

Strausslaan en
omgeving

Sinterklaasviering

Gerelateerde
kinderactiviteiten

Wijkcentrum De Geest,
Georges Bizetstraat 25

19 dec.

Kerstborrel vrijwilligers

Hapje/drankje/muziek

Wijkberaad en Voor
welzijn

31 dec.

Oudejaarsconcert
Aanvang 14.30 uur

Middagconcert door Erwin
Fillee en Willeke d’Estell

Wijndaelercentrum,
Catharina van
Rennesstraat 8

5 sept.

5 dec.
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Optredens van diverse
muzikanten met muziek uit
de jaren 60 en 70
Demonstraties en
informatie

Wijndaelercentrum,
Catharina van
Rennesstraat 8
Stadstuin De
GroeneGeest (naast
wijkcentrum De Geest)
Wijndaelercentrum,
Catharina van
Rennesstraat 8
AC Waldeck Middin,
Billie Holidaystraat 100

Loosduinse Hof, Glenn
Millerhof 5
Gymzaal BS het
Lichtbaken, Georges
Bizetstraat 21
Loosduinen. Zie
website
parelsvanloosduinen.nl
Wijkcentrum De Geest
en omgeving
Wijndaelercentrum,
Catharina van
Rennesstraat 8
Meent en omgeving
wijkcentrum De Geest
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Bijlage 3: Jaarverslag BIT Nieuw Waldeck 2019

Jaarverslag Buurt Interventie Team Nieuw Waldeck 2019
Henk Snijder
Coördinator BIT Nieuw Waldeck en Tuinenbuurt
bit.nieuwwaldeck@live.nl

Het team
Het team bestaat eind 2019 uit 16 vrijwilligers (9 mnl. en 7 vrl.) Er wordt volgens het 6-wekelijkse
rooster gesurveilleerd. Per ronde wordt er minimaal met twee personen gelopen. De surveillance
wordt geregeld via het rooster, afmelden geschiedt bij de sleutelhouder.
Het team kan wel uitbreiding gebruiken. Door vergrijzing en slechte gezondheid van de vrijwilligers
komt de continuïteit in 2Q20/2AL2 in gevaar. ln de wijkkrant, op de website www.nieuwwaldeck.info
en via Facebook wordt steeds om nieuwe leden gevraagd. Er was ook deelname aan de Veiligheidsdag
op het Loosduinse Hoofdplein. Daarbij is ook ingezet op de werving van nieuwe leden.
Het team is goed herkenbaar in de wijk door de felgele kleding met logo's. Op Facebook wordt steeds
verslag gedaan van bijzondere activiteiten in de wijk. Het team is extra in de wijk aanwezig bij
straatspeeldagen, wijkdagen en voorafgaand aan de Oud en Nieuw-viering om zo min mogelijk
brandbare stoffen en illegaal vuurwerk op straat te krijgen. Samenwerking met politie en handhaving
helpt het team om adequaat in te grijpen. Er zijn geen wijzigingen in de afspraken met de partners
zoals die zijn vastgelegd in het convenant. Ook in 2020 zullen de vrijwilligers zich inzetten voor het BIT
NW.
Samenwerking
Er is maandelijks overleg met de politie, samen met alle teams in Loosduinen. Aan het politieoverleg
wordt ook regelmatig deelgenomen door het stadsdeelkantoor Loosduinen. Nieuw in Loosduinen is
het Operationele Overleg met de politie. ln dit overleg wordt ingegaan op zeer actuele
ontwikkelingen die voor de politie van belang zijn. De teams wordt gevraagd uit te kijken naar
specifieke personen en voertuigen en daar direct melding van te maken. Er wordt niet regelmatig
overlegd met de woningcorporaties. De samenwerking met de partners verloopt goed; als er
problemen zijn kunnen we altijd contact opnemen.
Meldingen
Misstanden in de openbare ruimte worden direct doorgegeven aan 1407O. Tijdens de looprondes ook
met de BuitenBeter app. Het team gebruikt daarvoor de Gsm's die via subsidie zijn aangekocht in
2015. Meldingen van misstanden aan de woningcorporaties worden via de e-mail doorgegeven aan
de contactpersonen. Meldingen aan de politie worden doorgegeven via de e-mail aan de wijkagenten
of als het dringend is tijdens de loopronde aan de OPCO of via 112. Meldingen van misstanden aan de
andere partners worden doorgegeven via de e-mail en telefoon.
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Loopgebied
Het loopgebied is Nieuw Waldeck, begrensd door de navolgende straten: Mozartlaan, Groen van
Prinstererlaan, Oude Haagweg, Lisztstraat, Pauline de Haan Manifargespad, Catharina van
Rennesstraat.
Scholing/cursussen
Een aantal leden hebben via AmbuWerk de cursus EHBO/AED gevolgd. Hiervoor worden ook de
verplichte herhalingslessen gevolgd. De behoefte aan andere scholing/ training is niet aanwezig bij de
leden. Er is wel eens gevraagd om een cursus omgaan met verwarde personen. Loosduinen kent door
de aanwezigheid van Parnassia veel personen op straat die aanleiding kunnen geven tot problemen
bij aanspreken.
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