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Het Muzik(r)antje 04/2011 

Het Muzik(r)antje heeft als doel een bijdrage te leveren aan de communicatie in de 
wijk Nieuw Waldeck. Het uitkomen van de nieuwsbrief zal onregelmatig 
plaatsvinden. Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Kijk op onze website. 

 
Start project "Buurtcontactpersoon” 

woensdag 16 november, De Geest 19.30 uur 

Het wijkberaad heeft zich eind 2010 een aantal doelen gesteld. Een van die 
doelstellingen was een beter contact met de bewoners. Een aantal acties 
zijn hiervoor opgestart, zoals het verbeteren van de website, het uitgeven 
van nieuwsbrieven en het organiseren van inloopavonden. Daarnaast kan 
het BIT worden aangesproken tijdens hun rondgang door de wijk. Om te 
horen en “te voelen” wat bewoners denken en wensen en om bewoners te 
kunnen raadplegen, is het noodzakelijk om een goed netwerk op te bouwen. 
Door middel van het project „„Buurtcontactpersonen‟‟ werkt het Wijkberaad 
Nieuw Waldeck aan het bereiken van dit doel. Het wijkberaad beschouwt de 
buurtcontactpersonen als “de thermometer” om de leefbaarheid onder de 
bewoners te meten. 

Voorlopige richting werkwijze buurtcontactpersoon 

Hij/zij is de vertegenwoordiger van het wijkberaad van zijn/haar deel (directe 
woonomgeving, straat, flat, plein/hofje) en zal samen met de bewoners: 

 defecten (laten) melden in de openbare ruimte; 

 staat onderhoud groen en onveilige situaties signaleren; 

 buurtbewoners informeren bij vragen over “leefbaarheid”; 

 bewonersideeën (initiatieven) stimuleren;  

 een signaalfunctie hebben voor zelfstandig wonende ouderen; 

 een signaalfunctie hebben betreffende het gebruik van speelplaatsen; 

 (mogelijke) irritaties inventariseren in de buurt. 

Kost het veel tijd? Nee, en het is belangrijk voor uw directe woonomgeving! 
Geïnteresseerd? Kom 16 november a.s. naar De Geest en praat mee over 
de invulling!  

N.B. De buurtcontactpersoon is geen ambtelijk controleur of politie-agent. Wel een 
sociaal persoon die zich betrokken voelt met zijn directe omgeving en er iets aan doet. 
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Stadsdeelplan 2012-2015 en Activiteitenprogramma 2012 

Op 4 oktober jl. heeft de Commissie Loosduinen zich gebogen over de 
talloze wensen en ideeën die de bewoners, jong en oud, van Loosduinen 
hebben doorgegeven aan het wijkberaad en het stadsdeelkantoor. Bij de 
presentatie van de resultaten tijdens de vergadering van de Commissie 
Loosduinen kwam naar voren dat een groot aantal wensen, suggesties en 
ideeën het niet hadden gehaald omdat: a. er geen budget voor was, b. het 
niet paste in het beleid van de gemeente of c. het niet tot het takenpakket 
van het stadsdeelkantoor behoort. Ook zijn vele wensen en ideeën 
beschouwd als behorende tot of vallende onder de gebruikelijke, reeds 
geplande, periodieke onderhoudswerkzaamheden. Dit zonder de indieners 
hierover te berichten. Het zal duidelijk zijn dat het wijkberaad dit resultaat 
niet heeft geaccepteerd en bezwaar heeft gemaakt tegen het zo ambtelijk 
omgaan met pogingen van de bewoners hun woonomgeving zo aangenaam 
mogelijk te maken. De voortvarende en innovatieve aanpak bij het 
verzamelen van alle verzoeken en voorstellen had een andere uitkomst 
vanzelfsprekender doen zijn!  

Terugblik snoei- en bloeiactie 1 oktober jl. 

Alle voorwaarden waren aanwezig op deze jaarlijks terugkerende dag. Mooi 
weer en ondersteuning vanuit het stadsdeel Loosduinen (groenvoorziening). 
Vanuit De Geest werd er gestart door 15 deelnemers die op vijf locaties te 
werk gingen. Deze dag werd ook het bewonersinitiatief (adoptie-groen) 
“Paganinistraat” ingevuld. Hier waren circa 20 deelnemers actief. Met koffie 
op de werklocatie en een lunch werd opnieuw benadrukt dat initiatief van 
wijkbewoners gewaardeerd wordt. Na afloop was er een korte evaluatie. Op 
de website kunt u een verslag, evaluatie en foto‟s vinden.  

Wisseling wijkagent 

Sinds kort is Kees Duivenvoorden de nieuwe wijkagent. Hiermee volgt hij 
collega Ron Schijf op, die naar de wijk “Kom Loosduinen” is verhuisd. 
Inmiddels heeft Duivenvoorden alle straten verkend en daarbij al veel 
mensen gesproken. Zoals hij zelf aangeeft vindt hij Nieuw Waldeck: “Een 
groene wijk waar het goed toeven is. Met veel variëteit, vriendelijke mensen, 
kwalitatief goede huizen en speels ingedeelde straten en parken.” Samen 
met zijn collega Hans den Dulk wil hij nogmaals benadrukken dat er lieden 
zijn die misbruik kunnen maken van uw vertrouwen (ook overdag). Hij roept 
op kritisch te kijken naar de eigen woning (ramen, deuren, verlichting en 
begroeiing) en sociale controle met uw buren te bevorderen. Bij het 
tegengaan van criminaliteit heeft de politie ook u nodig. 

Bel bij spoed bel 112 (heterdaad), geen spoed 0900-8844. (Uw wijkagenten zijn 
ook via dit telefoonnummer te bereiken.) Of bel misdaad anoniem 0800-7000. 

mailto:info@nieuwwaldeck.eu
http://www.wijkberaadnieuwwwaldeck.nl/


telefoon: 070-3979606 email: info@nieuwwaldeck.eu 

www.wijkberaadnieuwwwaldeck.nl 

 
Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) 

Wijkbewoners geven "de laatste tijd" in toenemende mate signalen af over 
het teruglopen van de waterkwaliteit, doorstroming, vervuiling, een zeer 
dikke (stinkende) laag eendenkroos en riooloverstort. Dit jaar zijn ongeveer 
35 dode volwassen watervogels geteld. In veel gevallen was telkens de 
vraag “bij wie moeten wij zijn voor wat”. Na al deze signalen heeft op 22 
september een overleg plaatsgevonden tussen wijkberaad en HHD, gevolgd 
door een korte schouw. Half oktober heeft de jaarlijkse wijkschouw van HHD 
plaats gevonden. Na het overleg van 22 september zijn er opnieuw 
meldingen van watervervuiling met stank, dode watervogels en vissen bij het 
HHD gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een grootschalig onderzoek door de 
gemeente, waarvan de resultaten (nog) niet bekend zijn. Eind november zal 
een vervolgoverleg plaatsvinden. Klachten naar Hoogheemraadschap tel. 
015-2701888 of per mail meldpunt@hhdelfland.nl Voor meer informatie zie 
onze website. 

Betrokkenheid bij de wijk, lid werkgroep(en) 

Bewoners kunnen werkgroepen oprichten (minimaal vier bewoners) die 
uiteindelijk hun doel(en) formuleren en dit aangeven bij het wijkberaad. Het 
wijkberaad zal de werkgroep maximaal faciliteren (middelen, kennis en 
netwerk). Tevens zal het wijkberaad bij zijn interne overleg een 
vertegenwoordiger uit de werkgroep uitnodigen om van gedachten te 
wisselen over de voortgang en/of knelpunten. Er is binnen onze wijk 
behoefte aan diverse werkgroepen of wijkbewoners die deel willen nemen 
aan een (bestaande) werkgroep; 
Werkgroep Groen (in oprichting). Vooral de wijze van het onderhoud, door 

gemeente, corporaties, VvE‟n en zelfs bewoners blijkt extra aandacht nodig 
te hebben. Tijdens de laatste snoei- en bloeiactie hebben twee bewoners 
zich al voor de werkgroep beschikbaar gesteld. 
Werkgroep Water (gewenst). Vervuiling, watervogelsterfte, onderhoud, 

lozingen en stank zijn in het afgelopen jaar voorgevallen. Het wijkberaad is 
hierover in overleg met het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente.  
Werkgroep Communicatie: minimaal bezet. Aanvulling wenselijk. 

Bibliotheek Nieuw Waldeck, actie en activiteiten 

Nieuwe leden (langer dan één jaar geen lid) krijgen op vertoon van deze 
flyer drie maanden gratis lidmaatschap aangeboden. 
In november zijn er weer diverse activiteiten zoals Peutertijd (15 november),  
Multimediale lezing iPAD (22 november), Koffieochtend (23 november) en 
Babycafé iedere 1e woensdag van de maand. Voor meer informatie zie onze 

website of  www.bibliotheekdenhaag.nl 
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Ontmoeting in Nieuw Waldeck bij stadsboerderij De Kakelhof 

Stadsboerderij De Kakelhof doet mee aan De Uitdaging!, de wedstrijd 
waarbij een team dat bestaat uit jongeren en ouderen strijden om 400 Euro! 
Met het thema “Van Koolraap tot Kapsalon”, organiseert de boerderij op 
zaterdag 12 november tussen 13.30 en 15.30 uur een buurtlunch, waarbij 
teamleden en buurtgenoten zorgen voor de gerechten. Na afloop wordt de 
film “Freek” vertoond. Deze film gaat over het leven van de Nieuw 
Waldeckse kat: “Freek”. Deze film is nog niet eerder vertoond en er hebben 
veel buurtgenoten bijgedragen aan de totstandkoming ervan! Wilt u 12 
november meeëten? Geef u dan uiterlijk 11 november  a.s. op bij 
Stadsboerderij De Kakelhof: 070-3237363. De Uitdaging! is een project van 
Stichting BOOG. 
 

Wijkcentrum De Geest 

Al meer dan 25 jaar organiseert de Stichting Activiteiten De Geest 
activiteiten voor onze buurtbewoners. De laatste vijf jaar in het nieuwe 
centrum aan de Georges Bizetstraat. De activiteiten onder begeleiding van 
een ervaren vakkracht  zijn bijvoorbeeld aquarelleren, schilderen, yoga, 
hobby en creativiteit, wenskaarten maken, naaicursus, jazzgym en bingo. 
Door de ongedwongen sfeer waarin iedereen in zijn eigen tempo kan 
werken, is meedoen meteen ook een prima gelegenheid om met andere 
bewoners kennis te maken. U kunt niet alleen wat leren, het is ook een 
gezellig ”uitje”. Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meedoen? Loop bij 
ons binnen of kijk eens op de website: www.stichtingdegeest.nl 
 
Keuken zoekt kokers! 

Buurtbewoners zijn van harte welkom om gebruik te maken van de 
semiprofessionele keuken in De Geest. Wilt u een kookcursus organiseren 
voor uw buren, dan kan dat. Wilt u samen met uw buren een maaltijd 
bereiden, dan kan dat. Heeft u hulp nodig bij het starten van een 
kookcursus? Wij helpen u gaarne op weg. Er zijn geen of minimale kosten 
verbonden aan het gebruiken van de keuken. Interesse? Neem contact op 
met Wilma (wilma.reijs@voorwelzijn.nl) of Patrick (patrick.ymkers@ 
voorwelzijn.nl), beheerders van wijkcentrum De Geest, tel. 070-3237853. 
 
 Bent u verstoken van internet en wilt u toch op de hoogte blijven of 

“even” bijpraten, laat het ons weten per telefoon of een briefje “in de bus” 
aan het wijkberaad. 

 Belangstelling voor werkgroep e.d.: mail/bel het wijkberaad. 
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