(Concept) verslag bewonersvergadering Nieuw Waldeck van 27 november 2019
Locatie: wijkcentrum De Geest, aanvang 20.00 uur
Aanwezig bestuur:
voorzitter
penningmeester
algemeen lid (vanuit BIT)
algemeen lid (vanuit werkgroep groen)
algemeen lid ( vanuit werkgroep stadstuin De GroeneGeest)
algemeen lid (vanuit werkgroep Waanzinnige Waldecktuin)
algemeen lid

Henk de Valk
Ronald Sikking
Henk Snijder
Wouter van den Ende
Annelies Jansen
Daniël Veldman
Cathi van der Kruit

Gasten: Henk en Ciska Koernap
Notuliste: Annelies Jansen
Eindredactie: Henk de Valk
MuziKrantje en website: Rob Schouten
Aanwezige buurtbewoners: ongeveer 20.
1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet hij alle aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Verslag bewonersvergadering 24 april 2019
Met deze vergadering werd het jubileumjaar geopend. We kunnen dankzij bijdragen van Fonds
1818 en de gemeente Den Haag terugkijken op een mooi jubileumjaar. Diverse festiviteiten zijn
op meerdere locaties gehouden en veel wijkbewoners hebben deze bezocht.
Het verslag wordt zonder verdere wijzigingen goedgekeurd.
4. Bestuursverkiezing/vaststelling bestuur
Bestuursleden worden voor een periode van twee jaar benoemd en per april 2020 zal in ieder
geval de voorzitter aftreden.
Van de huidige bestuursleden is Wouter van den Ende dit jaar gestopt als voorzitter van de
werkgroep Groen omdat hij zelf minder tijd heeft om deze functie uit te oefenen, maar ook
door de dalende interesse vanuit de wijk om op de snoei- en bloeidagen actief mee te werken
in een project in de eigen woonomgeving. Ook is door de jaren heen het contact met de
groenbeheerders van het stadsdeelkantoor minder geworden waardoor het steeds moeilijker is
de groenvisie van de werkgroep uit te laten voeren.
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Henk Snijder blijft nog aan als coördinator van het BIT Nieuw Waldeck maar zou graag meer
ondersteuning vanuit de wijk van met name jongeren zien om zijn taak te verlichten.
Er zal geprobeerd worden om vanuit de gevormde bewonerscommissie in verband met de
opknapbeurt van de wijk bewoners te enthousiasmeren voor de werkgroep Buurtcontactpersonen. Deze werkgroep heeft momenteel geen vertegenwoordiging in het bestuur.
5. Begroting en activiteiten 2020
De begroting voor Nieuw Waldeck en de Tuinenbuurt is door de penningmeester gemaakt en
ligt (inclusief specificaties) voor iedereen ter inzage.
De volgende activiteiten staat in de planning:
– Opening Waanzinnige Waldecktuin.
De gemeente moet het voetbalveld nog opnieuw inzaaien, maar als dat gebeurd is staat niets
de opening meer in de weg.
– Uitvoering ideeën wijkconferentie 2017.
Ideeën die op deze conferentie zijn besproken, zijn tot nu toe blijven liggen. Er wordt
geprobeerd ze mee te nemen in het project Nieuw Waldeck knapt op.
– Nieuw Waldeck knapt op.
Door de gemeente is budget beschikbaar gesteld voor een opknapbeurt van de wijk. Via een
website hebben bewoners aan kunnen geven welke punten nodig opgeknapt moeten worden
en heeft men zich beschikbaar kunnen stellen voor een bewonerscommissie. Er is massaal
gereageerd op de website en ook de bewonersavond was druk bezocht. Inmiddels hebben 15
wijkbewoners de eerste bijeenkomst bezocht. Er wordt geprobeerd om opknappunten zoveel
mogelijk te bundelen zodat deze in één keer opgepakt kunnen worden.
– Buitenspeeldag Louis Armstrongkade en Strausslaan-Zuid.
– snoei- en bloeidag in voor –- en najaar.
Het is nog niet zeker of deze dit jaar georganiseerd gaan worden mede doordat de interesse
van de wijkbewoners niet groot is.
– Activiteiten en verbouwing Loosduinse Hof.
De appartementen van de Loosduinse Hof zullen verbouwd worden tot zelfstandige woningen
voor bewoners met een lichte zorgvraag. De activiteiten van Verzilveren blijven doorgaan.
– Bewonersvergadering in april en november.
– Paasfeest (organisatie Voor welzijn).
– Halloween (organisatie Voor welzijn).
– Sinterklaasfeest (organisatie Voor welzijn).
Wilt u zelf een activiteit organiseren in de wijk, neem dan contact op met het wijkberaad om
het samen uit te werken.
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Het Buurt Interventie Team is een belangrijke werkgroep in de wijk voor de veiligheid van de
wijkbewoners en Henk Snijder geeft een korte toelichting op de werkzaamheden van het BIT
tijdens de Donkere December Dagen.
Wijkbewoners doen er goed aan zelf zowel binnen- als buitenverlichting te laten branden om
het gevaar op inbraak te verminderen.
Het BIT heeft contact met politie en handhaving en wijst hen op kleine steegjes, hofjes en
pleintjes om ook daar te controleren. Er wordt gelet op bouwcontainers in de wijk, openbare
verlichting en meer.
Maar het is ook belangrijk dat wijkbewoners zelf goed kijken in de eigen woonomgeving en
melding doen van zaken die niet juist zijn.
De coördinator doet een oproep aan wijkbewoners om het team te komen versterken want de
gemiddelde leeftijd van het BIT is 60 plus en kan dus wel wat jong bloed goed gebruiken.
Peter Leloux vraagt wie na Oud en Nieuw restanten van een vuurton op moet ruimen als de
bewoner dit niet doet. Henk Snijder van het BIT raadt hem aan melding te doen bij 14070.
Voor de rondvraag wordt nog even stilgestaan bij het afscheid van Wouter van den Ende als
voorzitter van de werkgroep. Vele jaren is hij actief geweest in de werkgroep, eerst als lid en
later als voorzitter en hij heeft menige snoei- en bloeidag georganiseerd.
De voorzitter dankt hem voor zijn inzet voor het groen in de wijk en geeft hem iets ‘groens’
voor zijn vrouw en een drankje voor hemzelf.
6. Rondvraag
Er is een vraag over de kosten van het Muzik(r)antje. Klopt het dat één keer per jaar de kosten
van het wijkblad worden betaald vanuit de subsidie van het BIT.
Dit is inderdaad correct. In het wijkblad wordt altijd aandacht geschonken aan het BIT vandaar
dat zij één keer per jaar de kosten betalen.
Er wordt gevraagd wie de eindbeslissing heeft bij de opknapbeurt van Nieuw Waldeck.
Deze ligt bij de bewonerscommissie. Het resultaat gaat naar de gemeenteraad en daar moet
het goedgekeurd worden (medio juni 2020). Daarna kan tot uitvoering worden overgegaan.
Afgelopen week ging in het wijkcentrum het alarm af en dat leidde tot een hoop paniek. Het
was slecht bekend wat er gedaan moest worden en vooral bij de aanwezige kleintjes gaf dat
veel stress. Er is één beheerder in het wijkcentrum en als deze niet aanwezig is, kan het zijn dat
dit gebeurd.
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Twee bewoners vanuit de tuinenbuurt vragen aandacht voor de parkeerdruk in de
Buitentuinen. Eigenlijk mag hier maar aan één kant van de straat geparkeerd worden (er staan
borden), maar niemand houdt zich hieraan en er wordt ook niet bekeurd. De auto's staan
zowat tegen de huizen aan en soms blokkeren ze de voordeur waardoor het niet mogelijk is je
fiets naar binnen te rijden. Hun voorstel is om twee smalle stoepen te realiseren en parkeren
aan twee kanten mogelijk te maken.
De voorzitter zegt dat er plannen liggen bij de wegbeheerder van het stadsdeelkantoor voor
herinrichting van de Tuinenbuurt en dat het ook gemeld is voor de opknapbeurt van de wijk.
Meerdere aanwezigen merken op dat de parkeerdruk in de hele wijk te hoog is en er nauwelijks
door handhaving of politie bekeuringen worden uitgedeeld.
7. Afsluiting met hapje en drankje en …. bingo
Na een korte pauze wordt overgegaan tot het laatste punt van de vergadering
Bingo met een hapje en een drankje.

4

