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Een coffeeshop in Nieuw Waldeck?
!
!
E
E
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Teken nu de petitie!

Het Wijkberaad Nieuw Waldeck heeft geconstateerd dat er een beginsel
aanvraag is ingediend bij de gemeente Den Haag over de mogelijke
vestiging van een coffeeshop aan de Oude Haagweg 263A. Daar is nu een
snackbar gevestigd.
Een slecht plan!
Het Wijkberaad Nieuw Waldeck alsook
collega-wijkberaden in Loosduinen zijn
principieel tegen het vestigen van een
coffeeshop in Nieuw Waldeck of op ande-

re plekken in het stadsdeel. Wij hebben
het college van burgemeester en wethouders dan ook een bezwaarbrief gestuurd
en zijn inmiddels een petitie gestart.
In en rondom Nieuw Waldeck zijn vele

kwetsbare bewoners gehuisvest. Veel bewoners zijn op leeftijd of hebben psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.
Maar er zijn ook jongeren die geneigd
zijn tot experimenteren en nu al soms de
grenzen opzoeken. De beoogde locatie is
direct gelegen naast een voetbalkooi voor
jongeren. Op korte afstand zijn meerdere
scholen en zorginstellingen gesitueerd.
De meeste bewoners in de wijk zijn niet
gebaat bij een woonomgeving waar softdrugs makkelijk voorhanden zijn. Vooral
ook onze jeugdige bewoners die nog
volop in ontwikkeling zijn.
De reden dat het softdrugsbeleid uit
2009 tot op heden weinig succesvol is
geweest heeft vooral te maken met het
feit dat coffeeshops vaker wel dan niet
bronnen zijn van overlast. Drugsverkeer
en algemene verloedering zijn veelvuldig
omschreven klachten die maken dat een
coffeeshop een negatieve invloed op de
leefbaarheid in een wijk heeft.

Haag, waar de overlast rondom coffeeshops bewezen groot is en waar men
met de handen in het haar zit hoe de
leefbaarheid van de wijk in stand te
houden. Het kan niet zo zijn dat onze
wijk Nieuw Waldeck of Loosduinen nu als
gulden tussenweg wordt gekozen om als
oplossing te dienen voor de (ver)plaatsing van overlast gevende coffeeshops
en daarmee de overlast verplaatsen naar
Nieuw Waldeck en omliggende wijken in
Loosduinen.
De verdere ontwikkeling van deze voorgenomen plannen moeten per direct
stopgezet worden!
Teken de petitie op onze website
www.nieuwwaldeck.nl of scan deze
QR code

Laten we leren van de problematiek
en ervaringen in andere delen van Den

Bouwplannen
Beethovenplantsoen
Ineens werden we na de jaarwisseling
verrast door berichtgeving over nieuwbouw bij het Beethovenplantsoen.
Het plan omvat een 7-etage tellend
appartementencomplex, deels sociale
huur en deels voor cliënten die doorstromen vanuit de maatschappelijke
opvang richting beschermd wonen.
De wijziging van de bestemming van
het stuk grond, zonder overleg met de
betrokken wijken en zijn bewoners,
aanpassen van ‘maatschappelijk’ naar
‘wonen’ is niet conform wet- en regelgeving.
De bewoners, het Wijkberaad Nieuw
Waldeck, Wijkberaad Walboduin en
Commissie Loosduinen zijn op geen
enkele wijze geïnformeerd. Hoe kan dit
zo lopen?

Degelijk bestuur is toch dat alle betrokken partijen in een wijk die rechtstreeks
belang hebben bij dit soort plannen,
bijtijds op de hoogte worden gesteld
en er sprake kan zijn van participatie?
Dat is transparant zijn naar je bewoners en alle belangen mee laten tellen,
niet alleen die van de opstellers van de
plannen.
Wij hopen dat de gemeente Den Haag,
in dienst van zijn bewoners, handelt
conform de richtlijnen zoals vastgesteld, zodat alle betrokken partijen en
bewoners mee kunnen denken en hun
visie op dit plan kunnen geven.
De omwonenden zijn een petitie gestart
om hun bezwaar kenbaar te maken.
Wilt u hen steunen in hun strijd, onderteken dan nu de petitie!

Nieuw Waldeck Ruimt Op!!
Vanochtend de opruimactie Nieuw Waldeck Ruimt Op! gehad ihkv de landelijke
opschoondag. Wat was er een hoge opkomst van betrokken bewoners, 20 man
sterk die hun handjes flink hebben laten
wapperen, daar zijn we reuze trots op als
wijkberaad! We hebben ontzettend veel

afval kunnen opruimen, in de perken,
langs de waterkant en op de paden door
de wijk. Het ziet er weer keurig uit! Jong
en oud deed mee! Dit is voor herhaling
vatbaar, doet u de volgende keer ook
mee? met dank aan het stadsdeel Loosduinen die de materialen heeft geregeld!
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Stuur een foto in van gespotte
dieren in Nieuw Waldeck
Als bewoners weten wij wel waarom
Nieuw Waldeck zo mooi is. Het vele
groen, de verschillende watertjes en het
gevoel dat we in een wijk wonen met
veel natuur om ons heen. Dit draagt bij
aan een gevoel van ontspanning en rust
in een drukke stad als Den Haag. Welke
dieren heeft u gespot in uw tuin of in

de wijk? Stuur ons een foto van het dier
met de betreffende locatie en dan zullen
wij de inzendingen samenvoegen en
daar een mooie compilatie van maken.
Deze zullen we plaatsen op de website,
het Muzik(r)antje en de verschillende
beschikbare sociale media.

Digitale bewoners
vergadering 21 april 2021
Aanvang 19.30 uur
Op woensdagavond 21 april 2021 is er weer een digitale bewonersvergadering.
De vergadering is te volgen via het YouTube-kanaal van het Wijkberaad Nieuw
Waldeck en Facebook, hetzelfde als vorige keer. Wij hebben uitnodigingen verstuurd aan twee Haagse wethouders, hopelijk sluiten zij aan om iets te vertellen
over ontwikkelingen in de wijk. Ditmaal willen we later op de avond ook een
interactief deel toevoegen, zodat we echt met elkaar in gesprek kunnen.
Aanmelden voor de vergadering gaat via de mail nieuwwaldeck@hotmail.com.
U krijgt van tevoren een link en later op de avond kunnen we samen in gesprek
over wat er leeft in de wijk.
Voor de agenda en de bijbehorende documenten verwijzen wij u naar onze website www.nieuwwaldeck.nl
Sluit u ook aan?

Meer kleur in de Opschoondag
wijk!
Nieuw Waldeck
Het Wijkberaad Nieuw Waldeck zit niet
stil. Op woensdag 22 april is het de
Landelijke Zaaidag. Door gemengd en
biologisch bloemzaad te zaaien, verhoog
je het voedselaanbod voor bijen en vlinders. Meedoen? Stuur een mailtje naar
nieuwwaldeck@hotmail.com en we doen
voor 22 april een gratis zakje bloemzaad
in je brievenbus.

Gezocht: enthousiaste wijk
bewoners over duurzaamheid
Scheid je je afval al? Is jouw tuin een
groene wildernis voor planten en dieren? Breng je wekelijks je papier naar de
papiercontainer of heb je zonnepanelen
of een groen dak? Doe je duurzaam en
denk je dat anderen wel iets van je kunnen leren en wil je bewoners inspireren?
Dan zijn we op zoek naar jou! Nieuw
Waldeck is een groene wijk, maar als
het gaat om groene en/of duurzame
initiatieven hebben we weinig zicht op

wat er zoal aan duurzaamheid in Nieuw
Waldeck wordt gedaan.
Graag gaan we met jou het gesprek aan
en horen we wat jij doet in het kader van
duurzaamheid. Als we dit met elkaar delen, kunnen we van elkaar leren en kun
je elkaar inspireren.
Neem contact op met annemieke.nw@
hotmail.com en laat weten welke mooie
duurzaamheidsideeën jij al hebt toegepast!

Stuur een foto in van mooiste bloem/plant
in uw tuin of balkon in Nieuw Waldeck
Soms wordt je gewoon overweldigd door
de pracht van een bloem of plant die in
je tuin staat. Welke mooie bloem/plant
heeft u in uw tuin of in de wijk gezien die
foto-waardig was? Stuur ons een foto van
de bloem of plant met de desbetreffende

locatie. Wij voegen de inzendingen samen
en maken daar een mooie compilatie van.
Deze zullen we plaatsen op de website,
het Muzik(r)antje en de verschillende
beschikbare sociale media.

Snoei- en Bloeidag
zaterdag 29 mei 2021
Heeft u een stukje openbaar groen in uw
buurt waarvan u denkt, dat kan beplant
worden, want dan knapt de buurt enorm
op? Meld u dan nu aan! Daarbij is het
natuurlijk wel belangrijk dat je zelf aan
de slag gaat en vrijwilligers uit de buurt
regelt die mee helpen. Of heeft u zin om
de handen uit de mouwen te steken en

te helpen met het snoeien bij de reeds
bestaande groene wijkinitiatieven om
alles weer netjes te maken? Dat kan
natuurlijk ook. Wij kunnen uw hulp goed
gebruiken. Na al dat wroeten in de aarde,
heeft u vast trek. Wij zorgen voor een
lunchpakketje met wat lekkers. Meld u
nu aan via nieuwwaldeck@hotmail.com

Een verhaal uit de wijk:
Danielle Lopes Cardozo
Op een vrijdagochtend was ik met een
andere buurtbewoner bezig in de buurttuin Toscanini langs het fietspad. Er
stapte een dame van haar fiets. Of ze
iets mocht vragen. Natuurlijk! Of ze de
zonnebloemstelen mocht hebben die
in de buurttuin stonden. Dat is geen
probleem, zeiden we, ze zijn uitgebloeid
en we stonden sowieso op het punt om
ze te verwijderen. Met dat antwoord was
ze geholpen. Ze verzamelde alle stokken,
bond ze samen en bevestigde ze achterop op haar fiets.
Onze interesse was gewekt. Nu zijn we
toch heel benieuwd wat u gaat doen met

de stokken van de zonnebloem. Er zitten
helemaal geen bloemen meer aan?! Ze
vertelde dat ze kunstenares is en ze een
beeld wilde creëren om uiting te geven
aan het vluchtelingenverhaal, de mensen die leefden in de Jungle nabij Calais.
Allen op zoek naar een beter leven. Van
de stokken maakt ze ladders die symbool
staan voor de weg uit deze jungle.
Ze zou recent een tentoonstelling hebben gegeven.
Zie www.daniellelopescardozo.com.
Heb jij ook een mooi verhaal uit de wijk,
laat het ons vooral weten via
nieuwwaldeck@hotmail.com
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Vrijwilligerswerk in
Loosduinen
Waarom vrijwilligerswerk? Je wordt
er blij van, ontwikkelt je talenten, je
zet je kennis en vaardigheden in, je
voelt je betrokken, je betekent iets
voor een ander, het brengt afwis
seling in je leven en je leert nieuwe
mensen kennen!

Ik ben Gülsüm Isleyen, Opbouwwerker van Waldeck.
Het Opbouwwerk van Voor welzijn helpt en ondersteunt
bewoners bij het verbeteren van hun welzijn, woonplezier
en leefbaarheid in de wijk.
Ik hoor graag hoe het met je gaat. Wat je wensen, ideeën zijn
en waar je steun kan gebruiken.
Wat je talenten zijn en hoe je deze kan inzetten voor jezelf en
de buurt.
Mis je dagelijkse contacten en activiteiten in deze moeilijke tijd?
Heb je behoefte aan een goed gesprek? Wil je iets leuks opzetten in je buurt om je
buren een hart onder de riem te steken? Voel je je soms alleen? Wil je hulp bij het
vinden van een luisterend oor, een leuk maatje, activiteit of vrijwilligerswerk?
Voor alle andere vragen en wensen op het gebied van wonen en welzijn help ik je ook
graag verder.

Bij het vrijwilligerspunt in De Henneberg
kunt u terecht als u vrijwilligerswerk
zoekt of als u iets voor een ander wilt
doen of hulp vraagt bij het doen van
boodschappen of een (tuin)klusje. Maar
ook als u 60-plusser bent en u geen gebruik meer kunt maken van het OV.
Juist in deze tijd van corona worden
Loosduinse bewoners geholpen met het
doen van boodschappen, de hond uitlaten, een praatje maken of een eenvoudig

Tot slot. Ik ondersteun bewoners bij het organiseren van ontmoetingsactiviteiten.
Heb je een goed idee voor de buurt? Ik verbind je waar nodig aan andere buren, de
gemeente of professionals zodat jij je activiteit tot een succes kan maken.
Zo krijgt jouw buurt een gezicht en een stem. Er ontstaan onderlinge relaties, leuke
activiteiten en een fijn netwerk van bewoners & professionals waar je op kan leunen.
Voor welzijn heeft hart voor jouw buurt en brengt mensen bij elkaar.
Ik ontmoet je graag!
Gülsüm
Contact
Je kan mij bellen dan maken we afspraak voor een kopje thee en een praatje. Dit kan
in het wijkcentrum De Geest. We kunnen i.v.m. de coronamaatregelen
S U D O K Uook een telefonische afspraak maken.
6 4
3
7
Telefoonnummer: 06-415 638 86
Mailadres: g.isleyen@voorwelzijn.nl
5
1
7
9

1

Hart voor je buurt gesprek
Liever binnenwandelen kan natuurlijk ook. Iedere
laatste dinsdag van de maand.
Locatie: Centrum de Geest Tijd: 10:00 tot 12:00 uur8
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Elke wijkbewoner kan zijn steentje bijdragen door defecten, vervuiling enz. te
melden bij de gemeente via het gratis nummer
2 14070
8 of 3vul het formulier 4in op
www.denhaag.nl/contact
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Of bent u een 60-plusser die niet meer
zelfstandig van het OV gebruik kan maken. Dan kan een vrijwillige chauffeur
van Begeleiden en Rijden u naar uw afspraak brengen. Binnen Loosduinen kost
een ritje € 5,- met een wachttijd van 1½
uur. Een enkele reis kost € 3,50. Buiten
Loosduinen betaalt u een kilometertarief
van € 0,40 per km met een starttarief
van € 5,- Parkeerkosten zijn voor uw
rekening. Voor meer informatie belt u
Begeleiden en Rijden op maandag t/m
donderdag van 10.00 - 13.00 uur op
070 - 2051863. Een vrijwillige helpdeskmedewerker helpt u graag verder.

?
Groene vingers gezocht
Voor stadsboerderij De Kakelhof zoeken
we iemand met groene vingers. Iemand
die het leuk vindt om ons bloementuintje
en kruiden/theetafels te onderhouden.
Het gaat om 2 tot 4 uur per week.
De klusjes zijn: onkruid en oude bloemetjes weghalen en een beetje meedenken
over de inrichting en beplanting. Lijkt het
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klusje in huis of tuin. Om daar aan mee
te werken kunt u zich aanmelden bij
Burenhulp als hulpbieder of hulpvrager
of allebei. Voor meer informatie belt u
naar het Servicepunt XL De Henneberg
070 - 2052590 van maandag tot en met
donderdag van 09.00 - 15.00 uur. Op
dinsdag belt u direct met een vrijwilliger
van Burenhulp tussen 10.00 - 13.00 uur
op 070 - 2052748.

u leuk om (eventueel samen met iemand
anders) dit te doen? Neem dan contact
op met Stefan of Lucie, beheerders van
stadsboerderij De Kakelhof aan de Puccinistraat. Telefoon: 070 - 3237363 of stuur
een e-mail naar
stadsboerderijen@denhaag.nl
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Poging tot inbraak? Bel direct 112 en voor overige verdachte zaken bel gratis
0900-8844.
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Op onze website www.nieuwwaldeck.info
is alles over de wijk te vinden. Ideeën of aanvullingen zijn welkom
(nieuwwaldeck@hotmail.com).
SUDOKU
Ook
4 kun je ons
2 vinden op
www.facebook.com/nieuwwaldeck
2
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OPROEP
Redactieleden Muzik(r)antje
Het Muzik(r)antje komt vier keer per
jaar uit. De wijkkrant bevat algemene
informatie over het wel en wee in de
wijk en wordt bij alle bewoners bezorgd. Via het wijkblad worden de bewoners geïnformeerd over het aanbod
van activiteiten vanuit het wijkberaad

en andere interessante wetenswaardigheden. Vind je het leuk om het wijkblad vorm en inhoud te geven, meld je
dan aan als redactielid.
Dus heb je een vlotte pen of heb je zat
ideeën om aandacht aan te besteden
in de wijkkrant, neem dan snel contact
met ons op.

STICHTING WIJKBERAAD NIEUW WALDECK
Tel.: 070-3979606 | E-mail: nieuwwaldeck@hotmail.com | www.nieuwwaldeck.info
Het Muzik(r)antje wordt samengesteld en uitgegeven door het Wijkberaad Nieuw Waldeck en 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. De oplage is
3800 stuks. De nieuwsbrief verschijnt een aantal keren per jaar en wordt huis aan huis verspreid. Per e-mail
kun je aangeven of je de nieuwsbrief ook digitaal wilt ontvangen. Het wijkberaad is bereikbaar voor al je
vragen, opmerkingen, wensen en ideeën.

