
Het Muzik(r)antje nummer 12 

Het Muzik(r)antje heeft als doel een bijdrage te leveren aan de communicatie van de bewonersorganisatie (het 
wijkberaad) in de wijk Nieuw Waldeck met daarin de Amerikaanse-, Duits/Oostenrijkse-, Italiaanse-, Franse- en 
Tuinenbuurt. Het uitkomen van de nieuwsbrief zal onregelmatig plaatsvinden. Per e-mail kunt u aangeven of u de 
nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen. Het wijkberaad staat open voor al uw vragen, wensen en ideeën.  
Telefoon: 06-41950844 / 070-3979606. E-mail: info@nieuwwaldeck.eu , website  www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl. 

 

In dit nummer: Thema-avond Water, welkomstpakket nieuwe bewoners, snoei- en bloeiactie/burendag, 

terugblik bewonersavond, voorbereidingen 2014, bouwspeelplaats en meer… 

 
 

Uitnodiging voor wijkbewoners thema-avond ‘WATER’  

Woensdag, 26 juni 2013. Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
Locatie: Loosduinse Hof, Glenn Millerhof 5,  2551 JP Den Haag 

Met  presentatie van Kevin en Lars (afstudeerproject) in aanwezigheid van 
vertegenwoordiger(s) gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap van Delfland, 
Commissie Water, MBO Greenport, Vogelasiel De Wulp en Gravenhaagse 
Hengelsportvereniging. 

Zo’n anderhalf jaar geleden hebben een aantal bewoners hun zorg uitgesproken over de kwaliteit van het 
water. Dit naar aanleiding van een grote (plotselinge) sterfte van vissen en (water)vogels. Een en ander heeft 
geresulteerd in het oprichten van een Commissie Water. Ondanks grote inzet hebben de werkzaamheden van 
de commissie niet tot het gewenste resultaat geleid. Na een korte pauze is de casus rondom het water weer 
opgepakt. Twee studenten van het MBO Greenport (Naaldwijk), die de opleiding Watermanagement volgen, 
doen in opdracht van het wijkberaad een afstudeeropdracht naar de waterkwaliteit en communicatie rondom 
het water in onze wijk. Eind juni dienen zij dit af te ronden. Als opdrachtgever heeft het wijkberaad verzocht 
om de bevindingen aan de bewoners, het wijkberaad en Commissie Water te presenteren bijgewoond door 
deskundigen van de diverse betrokken organisaties. Deze thema-avond heeft naast de afronding van de 
studie ook als doel de communicatie te verhelderen, duidelijk te krijgen wie waar verantwoordelijk voor is en 
waar bewoners hun meldingen kunnen doen. Vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties zullen 
hun expertise inbrengen en daar waar nodig is vragen beantwoorden De Commissie Water zal een lijst 
opstellen met ‘meest gestelde vragen’ als referentiekader. MBO Greenport is een onderdeel van de Lentiz 
Onderwijsgroep. 

 
Welkom nieuwe wijkbewoners! 

De eerste 20 welkomstmappen met cadeaubon en informatie 
zijn aan nieuwkomers in onze wijk zijn uitgereikt. De start vond 

plaats in samenwerking met Fonds 1818 en tuincentrum Onings. Bibliotheek Loosduinen/Nieuw Waldeck  
heeft zich later hierbij aangesloten. Nieuwe wijkbewoners kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2013 ‘welkom worden geheten’. Het wijkberaad krijgt niet automatisch verhuisberichten van bewoners. 
Nieuwkomers moeten dit dus kenbaar maken of bewoners kunnen nieuwe buurtbewoners aanmelden. Ook 
buurtcontactpersonen letten in hun eigen buurt op nieuwkomers. Nieuw? Neem contact op met het wijkberaad. 

Het welkomstpakket is een activiteit van de werkgroep Buurtcontactpersonen. Wilt u ook 
Buurtcontactpersoon worden? Een leuke en eenvoudige invulling als vrijwilliger voor uw 
directe woonomgeving! Kijk op onze website voor meer informatie. 

 

GEZOCHT een vrijwilliger, journalist/fotograaf voor 2 dagdelen per maand, naar eigen keuze in te 
vullen. Voor het project “Loosduinen maakt werk van Armoede”. 
 Informatie bij Kees Buist  070-3181630 of email  kbuist@stekdenhaag.nl 
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De voorbereidingen voor de volgende Snoei- en Bloeiactie/Burendag zijn al in volle gang! 
Op 21 september 2013 is het weer zover. Op dezelfde wijze als 16 maart jl. de snoei- en bloeiactie gelijktijdig 
plaatsvond met NL-doet, valt deze actie samen met Burendag. Burendag is opgezet als een samenwerking 
tussen Douwe Egberts (‘het kopje koffie’) en het Oranje Fonds voor het ontwikkelen van sociale initiatieven. 
Het samen mooi houden en verbeteren van onze wijk past hier helemaal in. De werkgroep Groen wil deze 
dag, naast het onderhouden van het groen, ook gebruiken om verder kijken naar wat er moet gebeuren in de 
straten en in de buurt. Bijvoorbeeld het opnieuw beplanten van perken maar ook vuil uit de struiken halen, 
misschien helpen met het opknappen van het schoolplein of voor een hulpvragende zijn/haar tuintje te doen. 
Misschien hebben buurtbewoners de wens om een bankje te plaatsen of een speeltoestel. Door voorgaande 
acties helpen enkele wijkbewoners anderen, die het zelf niet kunnen met het groen. Uitbreiding van deze 
groep zou leuk zijn om zo elkaar als wijk/buurtbewoner te helpen. De werkgroep Groen hoopt weer op 
ondersteuning van de woningcorporaties Staedion en HaagWonen, Wijndaelercentrum, stadsdeel Loosduinen, 
VÓÓR Welzijn  en (mogelijk) het Oranje Fonds. Via de website houden wij u op de hoogte van de voortgang. 
Wacht als bewoner niet met het indienen van wensen en ideeën daar het realiseren vaak enige tijd kost. Doe 
mee voor een mooiere en gezelligere buurt!. Voor deze dag zoeken wij natuurlijk altijd vrijwilligers in de 
organisatie. Specifiek zoeken wij iemand die een ‘bakfiets’ (of ander middel) heeft om tijdens deze dag gratis 
koffie rond te brengen. Begin juni zal ook de website www.burendag.nl met informatie zijn gevuld. 
 

Concept opzet snoei- en bloeiactie/burendag 2013 

- Het onderhouden van eerder gerealiseerde perken (zie website). 
- Het invullen van nieuwe (groen) wensen (zie ook website wensenlijst 21 september 2013). 
- Hulp bieden aan de hulpvragenden, die zelf door beperkingen hun tuin niet kunnen onderhouden. 
- Het uitvoeren van andere acties voor een schone en mooie wijk. 
- Basisschool Lichtbaken, aandacht voor het schoolplein. 
- De Geest hele dag open, met mogelijke activiteiten. 
- Kinderactiviteit. 
- Lichte lunch en koffie op de werkplekken. 
- Gezamenlijke afsluiting met soep en brood. 
- Aandacht voor het heel en schoon houden van de speeltuinen.  
NB: rond 1 september zal Muzik(r)antje nummer 13 uitkomen met het programma. 

  

Wat kun je doen als bewoner van Nieuw Waldeck? 
- Noteer de datum alvast in je agenda.  
- Maak je wensen ‘GROEN’ kenbaar (zowel openbaar en/of als huurder of VvE-lid). 
- Geef aan of je hulp wilt bieden of hulp vraagt. 
- Je creatieve ideeën voor je directe buurt of wijk kenbaar maken. 
- Opgeven als vrijwilliger bij de kinderactiviteit. 
- Laat even weten of je deelnemer wilt zijn bij de voorbereiding en uitvoering. 
- Meld je aan als je wilt helpen als vrijwilliger in De Geest. 
- Meehelpen met groenonderhoud, wanneer het je uitkomt. 
   

Neem voor al het bovenstaande contact op met werkgroep via info@nieuwwaldeck.eu of bel 06-41950844 

 
Buitenspeeldag 12 juni Louis Armstrongkade 
In navolging van 2012 hebben de bewoners wederom een buitenspeeldag gepland. U bent 
welkom van 13.00 - 17.00 uur. Hindernisbaan, springkussen, tien straatspelen, suikerspin, 
popcorn, schminken, limonade en…..muziek van Danny Zuiderwijk. Er worden nog 
buurt/wijkbewoners gezocht die willen helpen. Opgeven kan bij Roger Markus. E-mail: 
straatspeeldagdenhaag@hotmail.nl zie ook www.nieuwwaldeck.eu 

 

TIP: Verkopers aan de deur? Teken niets! Vraag naar identificatie en bij argwaan bel de politie (0900-8844). 

21 September: Snoei- en Bloei-actie/Burendag! 
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Terugblik bewonersavond 16 april 2013 

De opkomst was groter dan bij voorgaande keren. De opzet was er vooral 
op gericht eenrichtingsverkeer van bestuur naar bewoners te voorkomen. 
Na de opening van voorzitter Henk de Valk kon in een voortvarend tempo 
de agenda worden afgewerkt. Aan het eind werden kort de ambities voor 
2013 vermeld. Het wijkberaad heeft in 2012 een goede basis gelegd in de 
communicatie naar bewoners en organisaties. Wel werd aangegeven dat 
de ambitie de beschikbare tijd (vrijwilligers) te boven gaat. Het zou mooi 
zijn als meer wijkbewoners hun talenten beschikbaar zouden stellen en 

deel zouden nemen in bestuur en /of (nieuwe) werkgroepen. Na het eerste deel van de bewonersavond 
konden de bewoners met vertegenwoordigers van diverse organisaties (onze partners) spreken. HaagWonen 
had zijn huurders aangeschreven en opgeroepen om gebruik te maken van de mogelijkheid te spreken met 
een aantal vertegenwoordigers. Niet alleen HaagWonen maar alle 
uitgenodigde partners dragen, zonder dat wij het (soms) in de gaten 
hebben, met de normale uitvoering van hun taak bij aan de leefbaarheid. 
Naast deze organisaties zijn wij als wijkbewoner natuurlijk eveneens 
aanspreekbaar op het koesteren van onze (groene) wijk. Wij willen dat zo 
houden, zo niet verbeteren. De reacties op de avond waren positief, van 
zowel bewoners als partners. Een overweging om deze opzet eenmaal 
per jaar te herhalen. De impressie, het verslag en de namen van de 
deelnemende organisaties kunt u terugvinden op onze website. 
 

U hebt denk ik allemaal wel eens het bord bij het binnenrijden in de wijk gezien. Sinds 
2005 is het Buurt Interventie Team (BIT) actief. Ruim vijftien vrijwilligers leveren een 
waardevolle bijdrage aan de veiligheid, heel en schoon van onze wijk. Door het volgen van 
de op dit werk gerichte cursussen en met ondersteuning van de politie, vooral door de 

wijkagenten, wordt de kennis van de medewerkers steeds groter. Hierdoor zijn we in staat om van Nieuw 
Waldeck een veilige en prettige wijk te maken. Met een team van minimaal twee personen houdt men 
looprondes door de wijk. Voor het BIT zijn signalen en meldingen van bewoners van grote waarde. Om vaker 
en meer te kunnen doen voor uw veiligheid en welzijn is het wenselijk dat zo veel mogelijk wijkbewoners mee 
doen. Het is voor u ook een kans om de wijk echt te leren kennen. Interesse? Informeer vrijblijvend via de mail 
bit.nieuwwaldeck@live.nl of neem contact op met het wijkberaad. (Bijdrage BIT-coördinator Henk Snijder) 
 

Thema-avond ‘Bewonerswensen 2014’ 
Donderdag, 26 september, 19.30 uur 

Doe mee en denk voor onze wijk! 

Vooruitzien is regeren. In de gemeente Den Haag wordt gewerkt met 
stadsdeelplannen. Hierin wordt voor een periode van vier jaar vastgelegd 
wat bewoners in hun wijk in de openbare ruimte gerepareerd, veranderd of 
aangebracht zouden willen zien. B.v. het snoeien of kappen van bomen die 
te groot zijn geworden en daardoor hinder opleveren, het aanpakken van 
verkeersgevaarlijke situaties, het opnieuw bestraten van stoepen of wegen, 
het opnieuw inrichten van een plantsoen, beter toezicht op vervuiling of 

hondenpoep of asociaal parkeren, snelheidsbeperking in woonstraten, het opknappen van een speelplaats 
etc. Let op: het moet wel een zaak zijn die de gemeente aangaat. Het lijstje staat niet voor vier jaar vast. 
Eigenlijk is het een doorlopend proces, waarbij bewoners het hele jaar wensen en/of ideeën kenbaar kunnen 
maken. Het wijkberaad inventariseert deze wensen, ideeën en signalen van de wijkbewoners om zo een 
(concept) wensenlijst op te kunnen stellen en aan te kunnen bieden aan het stadsdeel Loosduinen. Rond 
oktober/november moet er een nieuwe lijst worden gemaakt voor 2014. Om van u te horen wat uw wensen 
zijn voor volgend jaar zal in september een thema-avond over dit onderwerp worden gehouden. Dit is voor u 
een uitgelezen kans om uw betrokkenheid bij uw buurt en/of wijk te tonen. Noteer daarom genoemde datum, 
in de volgende nieuwsbrief meer informatie. Wacht niet met het indienen van de wensen. Doe het nu! 

 
‘Onze’ I-shop (weetwinkel) in wijkcentrum De Geest is het loket voor informatie, advies en 

doorverwijzing op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk, vrijwilligerswerk, vrije tijd en 
inkomen. Aarzel niet, stap binnen en laat u door deskundigen adviseren. Openingstijden 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 09.00 - 13.00 uur of telefonisch 070-3976001. 

 

Noteer! Thema-middag met wethouder Karsten Klein ‘De jeugd aan zet’ op 28 juni, 15.00 uur in wijkcentrum 

Bokkefort (Houtwijk). Zie www.nieuwwaldeck.eu/actueel/karstenklein  
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Bibliotheek Nieuw Waldeck: Maand van het Spannende Boek, 11 juni met Annejet van der Zijl 
Onlangs werd ter gelegenheid van de Maand van het Spannende Boek Moord in de 
Bloedstraat en andere verhalen gepubliceerd. Het is een selectie van de verhalen die 
Annejet van der Zijl schreef in de jaren dat ze als misdaadverslaggeefster werkte. Annejet 
van der Zijl is een Nederlands schrijfster en historica. Op dinsdag, 11 juni 2013 gaat zij in 

gesprek met René van Ginneken, stadsdeelhoofd van de bibliotheken Nieuw Waldeck en 
Loosduinen. Aanvang: 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Toegangsprijzen: bibliotheekleden 
€ 2,50/niet-leden € 5,-. De kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij de klantenservice in 
bibliotheek Nieuw Waldeck. U kunt ook reserveren via telefoon: 070-3538610 of email: 
nieuwwaldeck@dobdenhaag.nl. 
 

Uitgelicht: De Schakel (Middin) 

Na Waldeck State, AC Waldeck is De Schakel de derde vestiging van Middin in 
onze wijk. Deze vestiging vinden wij op het King Oliviereiland. Het is een woning 
voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking in de 
leeftijd van 6 tot 20 jaar. De woning bevindt zich op de begane grond en maakt 
deel uit van een wooncomplex. Er wonen ca. 15 kinderen. Ieder heeft zijn eigen 
kamer. Daarnaast is er nog plaats voor ca. vijf extra kinderen of logés. Op 
werkdagen gaan de bewoners naar school of dagactiviteit. Wijkbewoners die 
eens willen kijken of iets willen doen kunnen contact opnemen met Cor Zwaan 
Deschakel@Middin.nl 

 
Deze zomer een bouwspeelplaats in de wijk 
In de periode van maandag 15 juli tot zondag 28 juli zal er op het sportveld achter 
het groepshuis van scoutingvereniging De Rimboejagers (Oude Haagweg 55) 
een echte bouwspeelplaats worden ingericht. Wat is nu een bouwspeelplaats? 
Onder begeleiding van een timmerman en met de hulp van ouders en vrijwilligers 
leren kinderen van 6 t/m 12 jaar met hamer en spijker omgaan. Vrij spelen en 
zagen, timmeren en bouwen aan hutten. Na een aantal keren timmeren krijgen 
de kinderen een timmerdiploma mee naar huis. Kinderen moeten aan hun ouders 
wel eerst toestemming vragen om mee te mogen doen. Hiervoor moeten ouders 
een ‘bouwvergunning’ aanvragen. Op de bouwspeelplaats is een EHBO-er 

aanwezig. Voor kleine kinderen is er een apart timmerhoekje. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor het 
houden van toezicht. Meedoen? Vrijwilliger worden? Speciale talenten om te ondersteunen? Neem contact op 
met de projectleiders Jan Willem Retera tel. 06-19632916 of Marko Fehres tel. 06-54697154. 
 

Wanneer gaat het nu gebeuren? 

Begin van het jaar is men gestart met de aanleg van het speelcomplex ‘Billie 
Holidaystraat’. Enthousiast vormde buurtbewoners een werkgroep om de 
opening te organiseren. Door vertragende omstandigheden loopt de bouw 
minder soepel dan de werkgroep had gedacht. Volgens de huidige planning zal 
de bouw half juni gereed zijn. Vervolgens moet het beton uitharden. Na het 
uitharden zal er kleur worden aangebracht op de betondelen. Ook zal de 
groenvoorziening rondom het speelcomplex worden aangepakt. De opening is 
nu in september gepland. Meer volgt. 

 
Op zondag 19 mei was het zover. Vijf jongeren 
uit Nieuw Waldeck hebben de muurtjes tussen 
de voormalige keerlus en het multifunctionele 
veldje opgeknapt. Na het maken van een 
eigen ontwerp, het aanvragen van subsidies, 
het volgen van een workshop en de 
toestemming van directe buurtbewoners en 
meldpunt graffiti was het eindelijk zover om de 

muurtjes en paaltjes een vrolijk kleurtje gegeven. Dit gebeurde onder grote belangstelling. Met dank aan de 
initiatiefnemers, Stichting VÓÓR Welzijn, Roelof Schierbeek (deskundige) en donateurs Fonds 1818 en 
stadsdeelkantoor Loosduinen van de gemeente Den Haag. 

Burgemeester  Jozias van Aartsen tijdens zijn werkbezoek in de wijk: ‘Zorg voor voldoende, heldere en 
rondom schijnende straatverlichting’. De bladeren komen weer aan de bomen waardoor de straatverlichting 
afgeschermd gaat worden. Ziet u dit, meldt het bij 14070 of bij het BIT bit.nieuwwaldeck@hotmail.com 
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