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Het Muzik(r)antje nummer 11 

Het Muzik(r)antje heeft als doel een bijdrage te leveren aan de communicatie in de wijk Nieuw Waldeck & Tuinenbuurt. 
Het uitkomen van de nieuwsbrief zal onregelmatig plaatsvinden. Via de website kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. 
Indien u vragen heeft over de inhoud, kunt u contact opnemen met het wijkberaad.  

 

Bewonersavond 16 april 2013 Loosduinen maakt werk van armoede Buurt ServiceTeam 
 

Uitnodiging voor bewonersvergadering en 
informatieavond 16 april 

Nieuw Waldeck & Tuinenbuurt 
 

 Locatie:  Wijkcentrum De Geest, Georges Bizetstraat 25 
 Inloop: 19.00 uur 
 Aanvang: 19.30 uur 

 

Agenda 16 april 
 
1e gedeelte: - - - - - - 19.30 – 20.15 uur - - - - - - - - - -  

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag bewonersvergadering 20 november 2012 
4. Kascontrolecommissie, begroting 2013 
5. Vaststelling bestuur 
6. Korte presentatie “waar is het wijkberaad mee bezig” 
7. Afsluiting 1e deel 
 
2e gedeelte: - - - - - 20.15 – 22.00 (?) uur - - - - - - - - - 
Informatiemarkt met vertegenwoordigers van 
organisaties/diensten (met hapje en een drankje) 

Agendapunt 4: Bevindingen 

kascontrolecommissie over 2012 en korte 
toelichting penningmeester begroting 2013. 
Agendapunt 5: Vaststelling huidig bestuur (geen 

aftredenden). Er zijn nog vier vacatures, u kunt 
zich als kandidaat aanmelden bij het wijkberaad. 
Ook is er de mogelijkheid om als “kandidaat 
bestuurslid” ‘vrijblijvend’ mee te doen tot de 
volgende bewonersvergadering najaar 2013. 
Welkom!! 
Stukken voor de vergadering: 

- verslag bewonersvergadering op onze website of 
op te vragen bij secretariaat wijkberaad; 
- financiële stukken, uitreikstuk tijdens vergadering 

 
Door de (geringe) opkomst vorig jaar en signalen van bewoners heeft het wijkberaad besloten voor een 
andere opzet te kiezen. Bewoners krijgen hierdoor meer gelegenheid om in gesprekken met 
vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties en diensten hun tevredenheid uit te spreken of hun 
wensen kenbaar te maken over de woon- en leefomgeving. Voor bewoners van de Tuinenbuurt een mooie 
kans om kennis te maken met het wijkberaad en organisaties/diensten. Het Wijkberaad Nieuw Waldeck heeft 
de verplichting een paar keer per jaar een bewonersvergadering uit te schrijven om verantwoording af te 
leggen aan de wijkbewoners en het te voeren beleid af te stemmen. Op deze avond een 
korte tijd voor “de verplichte vergadering”. Daarna kunnen de bewoners in een ontspannen 
omgeving in gesprek met de hieronder genoemde vertegenwoordigers van organisaties en 
diensten. Vragen, wensen en ideeën zullen worden geïnventariseerd en op onze website 
zichtbaar gemaakt. Het wijkberaad wenst u alvast een leuke, informatieve en vooral 
gezellige avond toe.  

Met wie kunt u in gesprek op deze avond…..? Vertegenwoordigers van I-shop, stadsdeel Loosduinen, 

politie (wijkagent), projectleider “Loosduinen maakt werk van armoede”, VÓÓR Welzijn met kinder-, jongeren-
ouderen- en opbouwwerk, Buren Hulp Centrale, wijkberaad, Stichting Activiteiten de Geest, werkgroepen 
Buurt Interventie Team, Groen en Buurtcontactpersonen, Hoogheemraadschap van Delfland, Commissie 
Water, studenten met afstudeerproject, woningcorporaties, Wijndaelercentrum, Middin, politieke partijen en 
coördinator BuurtServiceTeam. Ook zij vinden het leuk om uw mening te horen! 

 

Loop binnen, denk mee en doe mee!  
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Erkenning armoede Loosduinen op de kaart, de Aanval ingezet 

Op 4 maart was het eindelijk zover en vond de aftrap plaats van het project 
“Loosduinen maakt werk van armoede”. Het belang werd benadrukt door de 
aanwezigheid van de wethouders Henk Kool en Karsten Klein. Dit project komt voort 
uit de onderkende noodzaak vanuit de kerkelijke diaconie om tot  actie over te gaan in 
verband met het toenemen van het armoede probleem door ingrijpende bezuinigingen 
als gevolg van de huidige financiële crisis. De laatste laat zien dat iedereen plotseling 

getroffen kan worden door (tijdelijke) werkloosheid, schuldsanering na gedwongen verkoop huis enz. Verder 
worstelen velen al heel lang met te weinig inkomen. Uit beschikbare cijfers blijkt dat binnen Loosduinen 1 op 
de 8 huishoudens een inkomen heeft van <110% van het wettelijk minimum inkomen. Voor onze wijk (Nieuw 
Waldeck/Tuinenbuurt) ligt dit zelfs op 21%. Dat betekent dat je zelf of je kinderen niet kunnen meedoen aan 
normale maatschappelijke activiteiten, waardoor dromen onbereikbaar worden. De 
diaconie van de Protestantse Gemeente Den Haag (PGG) heeft het initiatief 
genomen voor dit project. De financiële middelen komen uit de diaconie en van een 
schenking (legaat) uit de erfenis van de Loosduinse mevrouw A.M.C. Lamet, die 
haar donatie bestemd heeft voor de bestrijding van armoede in Loosduinen. De 
gemeente (o.a. stadsdeel Loosduinen) ondersteunt dit project. Het project duurt 
anderhalf jaar en staat onder leiding van Kees Buist. 

Voor wie is dit project 
De doelgroep waarvoor het project bestemd is zijn al die bewoners uit het stadsdeel Loosduinen, die over 
onvoldoende inkomen, middelen en kennis beschikken om volwaardig mee te kunnen doen in de 
maatschappij. Door de armoede en de versterking hiervan door de huidige economische crisis worden vooral 
kinderen de dupe. Zij worden buitengesloten van maatschappelijke activiteiten of hebben niet voldoende te 
eten. Maar ook alleenstaanden en ouderen wier leven uitzichtloos wordt door te weinig geld en te weinig 
mogelijkheden voor een betere toekomst vallen onder de doelgroep. Daarentegen is het project ook opgezet 
voor die inwoners van Loosduinen die niet zo zeer armoede leven, maar betrokken zijn of kunnen worden door 
gesprekken met kennissen, buren of plotseling (dreigende) gewijzigde privé-omstandigheden.  
 
Welke resultaten wil men bereiken 

Het project moet de armoede (beter) zichtbaar maken en met een gezamenlijke inzet 
van bewoners(organisaties), kerken en dienstverleners effectief en efficiënt bestrijden. 
Dit wil men bereiken door onder andere: 
- van de mensen zelf (die sterk zijn omdat ze in armoede overleven) te horen wat zij 

willen met hun leven maar ook tegen welke problemen zij aanlopen bij instanties; 
- het opzetten van contacten tussen mensen onderling om ervaringen en informatie te delen en te bedenken 

hoe door eigen inzet en ondersteuning de situatie verbeterd kan worden; 
- een begrijpelijk en duidelijk overzicht van het bestaande aanbod van zorg, welzijn, inkomensondersteuning 

en andere armoede gerelateerde activiteiten; 
- een gerichte signaleringsmethode voor opsporen en herkennen van armoede en sociaal isolement en het 

opstellen van risicofactoren voor armoede en ongewenst isolement; 
- een effectieve werkwijze voor het benaderen van mensen onder de armoede grens en het actief begeleiden 

naar het bestaande hulpaanbod; 
- schuldsanering in kaart te brengen en (zo mogelijk) de uitvoering daarvan te verbeteren; 
- het maatschappelijke effect van armoedeaanpak te verbeteren en preventieve signalering, voorlichting, 

begeleiding, uitvoering en nazorg in te stellen; 
- na te gaan welke (bestaande) voorzieningen (eventueel verbeterd) nodig zijn om armoede effectief te 

bestrijden. 
 

Het netwerk AANVAL 
Het netwerk “ Actief Alarm Netwerk Van Arm Loosduinen (AANVAL) is een netwerk waarin armoede en vele 
bewuste- en onbewuste armoede bestrijdende personen en instanties met elkaar in contact komen. Hierdoor 
wordt informatie en kennis uitgewisseld om zo ook de projectleider te kunnen ondersteunen. Toetreden kan 
als bestrijder en arm geraakte!  

En nu……………Gezien de aard van het project en de bestaande armoede in onze 

wijk heeft het wijkberaad de projectleider Kees Buist alle medewerking toegezegd en 
doet zij hierbij een beroep op de bewoners om dit ook te doen, ieder op zijn eigen 
wijze. Belangrijk is te weten dat armoede meestal niet iemands eigen schuld is, maar 
komt door omstandigheden van buitenaf. Bijvoorbeeld: bij ziekte of overlijden heb je 
kosten gemaakt die je niet terug kunt betalen; bij ontslag kun je je hypotheek niet 
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meer betalen; je vader en moeder waren al arm waardoor je zelf minder kansen hebt. Anderzijds is het nodig 
(de overheid trekt zich terug) dat bewoners zich voor elkaar inzetten en dat iedereen met ideeën en 
voorstellen ter verbetering komt. Niemand hoeft zich dus te schamen. Integendeel: iemand die ondanks 
armoede het hoofd boven water houdt is sterk en weet veel. Uw kracht, kennis en ervaring zijn onmisbaar, u 
bent onmisbaar om dit project Loosduinen maakt werk van armoede een kans van slagen te geven. U bent 
als enige op de hoogte waar het misgaat en waar hulpverlening verbeterd kan worden.  

De projectleider wil graag gesprekken met bewoners om de persoonlijke bevindingen rechtstreeks te 
vernemen. Laat u horen, help Kees hierbij. Hij is te bereiken via 070-3181630 of kbruist@stekdenhaag.nl 

 
Verder zult u als wijkbewoner op de hoogte worden gehouden via de website of nieuwsbrief Het 
Muzik(r)antje. Kees Buist (de projectleider) zal aanwezig zijn op de bewonersvergadering op 16 
april a.s. in wijkcentrum De Geest om met bewoners kennis te maken en rechtstreeks van 
gedachten te kunnen wisselen over het project met personen uit de doelgroep of wijkbewoners met 
ideeën en ondersteuning. 

 Er is een veelheid van regels en instanties en/of organisaties die iets kunnen betekenen. Niet 
iedereen komt hieruit of maakt maximaal gebruik van aangeboden hulp en ondersteuning. Een 
belangrijke spil in dit alles is ´onze’ I-shop (weetwinkel) in wijkcentrum De Geest. Het loket voor 
informatie, advies en doorverwijzing op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk, 
vrijwilligerswerk, vrije tijd en inkomen. Openingstijden dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
van 09.00 - 13.00 uur of telefonisch 070-397.60 01. 

(Her)opening  Activiteitencentrum Waldeck Billie Holidaystraat 100  
Vanaf juli 2011 verbouwd en geheel aangepast aan de huidige tijd en gewenste 
activiteiten. De (her)opening heeft 26 maart 2013 plaatsgevonden. Hier kunnen ca. 
112 cliënten met een lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, een 
verstandelijk of meervoudige beperking deelnemen aan een grote hoeveelheid 
activiteiten. De activiteiten passen bij hun belangstelling en talenten. De activiteiten 
zijn ingedeeld in vier groepen:  

- Werk aan de Winkel en Werkplaats, waar leuke cadeaus en slingers worden gemaakt en licht productiewerk 

wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het vernietigen van dossiers; 
- Het Atelier, gericht op beleving en sfeergericht, zoals muziek luisteren, mee koken, tekenen en schilderen;  
- PCenter, waar bewoners terecht kunnen voor PC-reparaties, verkoop (2e hands). Op aanvraag bouwt men 

computers, dupliceert men en zet men CD's en DVD’s van video VHS/8 mm om naar DVD of ontmantelt 
men oude computers. Voor beoordeling en verhelpen van storingen en/of defecten zijn de kosten €12,50. 
Overige reparaties zijn in overleg met de klant. 

In de winkel, direct naast de ingang, biedt men leuke zelfgemaakte cadeaus aan. Ook kan men bestellingen 
plaatsen. Verder beschikt AC Waldeck over een sportzaal, een keuken en een leuke grote hal met geluid- en 
karaoke installatie en discoverlichting (zie verder ww.wijkberaadnieuwwaldeck.nl). 
 

Een Haagse Held 

Tot verrassing van de aanwezigen stapte wethouder Karsten Klein binnen tijdens de 
receptie van het 30-jarig bestaan van de ‘Stichting Activiteiten de Geest’. De 
wethouder kwam speciaal om Riet Develing te onderscheiden met de stadsspeld. 
Deze speld kan worden uitgereikt aan vrijwilligers die zich ten minste 10 jaar bijzonder 
hebben ingezet voor de Haagse gemeenschap, in wijk- of buurtverband. De Stichting 
kent vele activiteiten en organiseert workshops waar (wijk) bewoners veel plezier aan 

beleven. De uitbreiding van activiteiten gaat gewoon door. In maart is schilderen met alle technieken en 
materialen gestart op drie dinsdagavonden per maand van 19.00 tot 21.00 uur. Op 4 april zal er worden 
gestart met een naaicursus op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. 

Groene vingers in Nieuw Waldeck kan in april van start gaan in de educatieve tuin naast 

wijkcentrum De Geest. Een project voor jongeren en ouderen om samen te tuinieren. Hiervoor zijn  
inmiddels 7 aanmeldingen van zowel jongeren als ouderen. De uitnodiging voor de eerste 
bijeenkomst is verzonden om kennis met elkaar te maken en samen te bepalen wat men wil gaan 
verbouwen in hun eigen stukje “generatietuin”. Er is altijd plek voor jongeren (12-20 jaar) en 

ouderen (55+) om samen te tuinieren. Informatie bij VÓÓR Welzijn, 070-3237853 / 06-51052774 of 
Wijkberaad Nieuw Waldeck, 06-41950844. 

Buurtcontactpersoon worden? De meest eenvoudige invulling van vrijwilliger voor de wijk en directe 

woonomgeving! Kijk op onze website www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl/werkgroepen/buurtcontactpersoon. 

mailto:kbruist@stekdenhaag.nl
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Tegenwoordig zien wij steeds vaker het BuurtServiceTeam (BST) optreden. Al 
dan niet met bladblazers houden zij onze wijk in de openbare ruimte schoon. Het 
team is herkenbaar aan hun kleding, bestaat in onze wijk uit ca. vijf personen en 

zijn elke dag op straat. Met de BuurtServiceTeams kiest Den Haag voor een nieuwe aanpak voor het 
schoonhouden van de stad. Een team zorgt ervoor dat zijn buurt dagelijks wordt schoongehouden. Naast deze 

teams zien wij ook Omnigroen, die op haar  beurt zorgt voor het onderhoud van het groen. Tussendoor zien 
wij onregelmatig de groepjes van Clean River ook zwerfvuil opruimen. De BuurtServiceTeams maken deel uit 
van het Haags Werk Bedrijf. Volgens een woordvoerder kost het even tijd om de taken en 
verantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen. Voor ons als wijkbewoners is het prettig om een eigen 
BuurtServiceTeam te hebben, die samen met ons de wijk schoonhouden. Wijkbewoners, draag deze mensen 
een warm hart toe! Toon uw betrokkenheid en werk zelf ook mee om de wijk schoon te houden (zie verder 
www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl). 

Commissie Water (CW) 
Het is even wat stil geweest rond de CW, daar het overleg met diverse partijen niet de 
gewenste informatie en resultaten bracht. Na een kleine pauze is de draad weer opgepakt. 
Gelukkig heeft de Commissie Water versterking gekregen van twee studenten van de MBO 
Greenport te Naaldwijk, die afstuderen op watermanagement. Kevin en Lars kunnen samen 
aan dit project werken. De ’opdracht’ is dat door hun onderzoek een aantal vragen worden 

beantwoord en een bijdrage aan kennis over processen, verantwoordelijkheden en begrippen wordt gegeven 
samen met een goede communicatie en/of presentatie naar de wijkbewoners. Kevin en Lars zullen 16 april 
tijdens de bewonersinformatieavond aanwezig zijn om met u kennis te maken, u te informeren over hun 
afstudeeropdracht en vooral om van u te horen welke ervaringen u heeft. Lars en Kevin werken vanuit het 
bureau van het wijkberaad in De Geest. Heeft u informatie voor hen of wilt u contact: email  
klschoevers@hotmail.com of bel 06-81042144. 
 
De werkgroep GROEN heeft een drukke tijd achter de rug. Eerst het opstellen 
en aanbieden van het inventarisatierapport GROEN en daarna  het voorbereiden 
en organiseren van de snoei- en bloeiactie, die gehouden is op 16 maart. Beide 
activiteiten zijn gericht op het mooi houden van onze wijk en bewoners te 
betrekken bij het groen in hun woon- en leefomgeving. Het rapport en de 
overhandiging, een korte impressie en foto’s van de snoei- en bloeiactie zijn 
terug te vinden op onze website. De werkgroep Groen beraadt zich op een 
mogelijke splitsing in twee (subgroepen). Een groep gericht op het rapport om  
de gestelde conclusie en aanbevelingen in de praktijk opgenomen te krijgen en een groep die zich geheel richt 
op de organisatie van de snoei- en bloeiactie. Op verzoek en samen met wijkbewoners zijn de laatste jaren ca. 
twintig perken heringericht. Het is nu vooral zaak om met gezamenlijke inspanning deze kleurrijke perken in 
een goede conditie te houden en daar waar bewonersinitiatieven ontstaan voor (nieuwe) herinrichtingen deze 
te stimuleren. De werkgroep onderzoekt momenteel of er mogelijkheden en/of ideeën zijn om op een snoei- en 
bloeidag een kinder- en/of jongerenprogramma op te zetten. Volop actie, maar uitbreiding is gewenst. Ook 
interesse om mee te denken en te doen met de werkgroep? Email naar info@nieuwwaldeck.eu of laat u 
voorlichten op de bewonersavond op 16 april a.s.  

 
Tijdens de snoei- en bloei actie twee personen, die als 
hulpbiedende de tuin opknapte van een hulpvragende 
Links Frank de Boer, zelfstandige in spé, specialist in 

tuinwerkzaamheden samen met de eigenaar. Telefoon 06-
57889718. 
Rechts Harma in een tuin in de Strausslaan. 

 
Het Buurt Interventie Team (BIT)  is nu vier avonden actief in Nieuw Waldeck en (nog) onregelmatig in de 
Tuinenbuurt. Door meer informatie van de politie Loosduinen is de inzet van het BIT efficiënter uit te voeren en 
zijn potentiële inbrekers doeltreffender te ontmoedigen. De speelplaatsen in de wijk worden regelmatig 
gecontroleerd. Ook het BIT is afhankelijk van meldingen/vragen van de bewoners om goed te kunnen 
optreden. Meldingen zijn belangrijk, daarom niet wachten op “een ander zal het wel doen”. Het BIT bestaat nu 
uit 15 vrijwilligers. Versterking is noodzakelijk om de gewenste taken uit te kunnen blijven voeren in het belang 
van ons allen. Bel of informeer tijdens de bewonersvergadering op 16 april. 
 

Noteer! Themamiddag met wethouder Karsten Klein ‘Alle ouderen tellen mee’ op 19 april a.s. om 
15.00 uur in de Abdijkerk. Zie www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl/actueel/karstenklein  
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