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Onderwerp
Bewonersbijeenkomst Italiaanse Buurt
Geachte heer, mevrouw,
Samen met de inwoners van Nieuw Waldeck is gewerkt aan een plan om Nieuw Waldeck op te
knappen. Het opnieuw inrichten van de Italiaanse buurt is één van de projecten die door de
bewoners en de bewonerscommissie is gekozen en waar een deel van het opknapbudget aan
besteed wordt.
Nieuw Waldeck Knapt Op
Project Italiaanse buurt is ontstaan na inspraak van de bewoners. Van 27 maart tot en met 15 april
2020 konden bewoners van Nieuw Waldeck stemmen op hun favoriete projecten voor het
opknappen van de wijk. Er hebben 978 mensen gestemd. Dat is 16,15% van het aantal mensen in
Nieuw Waldeck dat mocht stemmen. De Italiaanse buurt is één van de vijf projecten die door de
bewonerscommissie is gekozen als project dat zeker uitgevoerd moet worden.
De situatie op dit moment
De Italiaanse buurt is verouderd en verwaarloosd. Hierdoor ziet het er onrustig en rommelig uit.
Er is veel wortelopdruk (boomwortels die de stoep of de straat omhoog drukken) en het is niet
altijd duidelijk waar geparkeerd mag worden. De parkeervakken zijn te klein en sommige zijn
onbruikbaar vanwege de wortelopdruk. Het groen is slecht onderhouden, de bestrating is verzakt
en versleten.
Opnieuw inrichten
Zoals aangegeven op de site van de opknapplannen wordt de Italiaanse buurt opnieuw ingericht
om het meer één geheel te maken. Het opnieuw indelen en samenvoegen van parkeervakken, de
rijweg en het groen brengt meer rust in de wijk. Er wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn
om de wortelopdruk aan te pakken. We proberen evenveel of meer officiële parkeerplaatsen en
bomen terug te brengen.
Inloopbijeenkomst Voorontwerp
Op 24 juni jl. heeft u de digitale bewonersavond voor het Schetsontwerp voor de Italiaanse buurt
bij kunnen wonen. Het Schetsontwerp is daar toegelicht en bewoners konden vragen stellen die
via de chat beantwoord werden. Het Schetsontwerp is verder uitgewerkt tot een concept
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Voorontwerp. Op woensdag 10 november organiseren we een tweede bewonersavond. Het is een
fysieke inloopbijeenkomst waar u een toelichting kunt krijgen over het Voorontwerp en uw
vragen kunt stellen.
Inloopbijeenkomst Voorontwerp Italiaanse buurt
Datum: woensdag 10 november 2021
Tijd: 17.00 – 19.00 uur
Locatie: Wings buurthuis, Mozartlaan 195
Hoe daarna verder?
Na de informatiebijeenkomst wordt het Voorontwerp verder uitgewerkt en begin volgend jaar zes
weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode volgt een derde wijkbijeenkomst waar het
Voorontwerp wordt toegelicht. Na het verwerken van de reacties, ook wel zienswijzen genoemd,
wordt het ontwerp door het college vastgesteld. De uitvoering staat gepland voor 2023.
Overige informatie
Wanneer u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn, kunt u informatie over het project vinden
op de website www.denhaag.nl (zoek op ‘Nieuw Waldeck knapt op’). Vragen of opmerkingen
kunt u mailen naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl
Graag zien wij u op de inloopbijeenkomst in het Wings buurthuis.
Met vriendelijke groet,

Mustapha el Boumeshouli,
Stadsdeeldirecteur Loosduinen
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