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In gesprek met stadsdeeldirecteur Loosduinen

Mustapha el Boumeshouli
HOE LANG BENT U NU AAN DE SLAG ALS
STADSDEELDIRECTEUR IN LOOSDUINEN?
Op 1 oktober 2019 ben ik gestart met
deze functie, inmiddels werk ik ongeveer
anderhalf jaar bij stadsdeel Loosduinen
als stadsdeeldirecteur. Mijn vorige func
ties in de gemeente Westland, waar ik 14
jaar werkte, zaten meer in de bestuur
lijke hoek. Veel advisering en strategi
sche beleidsontwikkeling. Inhoudelijk
gericht op een glastuinbouwgemeente
waar je de economie zo vitaal mogelijk
moet houden. In dit soort functies zit je
vooral binnen. Nu ben ik vooral gericht
op b
 uiten. En je hebt veel meer te maken
met praktische, alledaagse uitdagingen
van bewoners.

WAT DOET U ZOAL OP EEN REGULIERE
WERKDAG ALS STADSDEELDIRECTEUR?
Dat varieert enorm van dag tot dag, van
werken aan de positionering van stads
deel Loosduinen binnen de gemeente
Den Haag, gesprekken voeren met bewo
ners over nieuwe ideeën en uitdagingen
tot nieuwe ontwikkelingen, onder andere
over bouwprojecten. Het is een uitda
gende functie waarin je de hele dag te
maken hebt met mensen. Het is nooit
saai en de zaken die je op moet pakken
lopen van klein leed tot strategische
vraagstukken.

WAT VINDT U LEUK AAN HET WERKEN IN
STADSDEEL LOOSDUINEN?
Het werken in Loosduinen bevalt goed.
De bewoners zijn betrokken en kritischpositief, bereid om verantwoordelijkheid
te nemen en mee te denken aan oplos
singen om zaken te verbeteren. Iets te
kunnen betekenen voor bewoners als het
gaat om hun straat, hun directe buurt of
de wijk als geheel. Daar word ik gelukkig
van, dat geeft energie en voldoening. De
wijken in Loosduinen verschillen van
elkaar maar het dorpse gevoel hebben ze
allen gemeenschappelijk. Een sfeer die je
moet koesteren, want er is een gezamen
lijk gevoel, het ‘peenbuikgevoel’. Dat geeft
samenhang en verbindt mensen in hun
buurt.

WAT IS HET LASTIGSTE IN UW FUNCTIE
ALS STADSDEELDIRECTEUR?
Bewoners delen soms terechte zorgen.
Helaas kunnen we de zorgen niet altijd
wegnemen of zaken (direct) regelen die

gevraagd worden. Soms hebben andere
zaken voorrang of spelen er andere be
langen, waardoor bewoners wel eens
teleurgesteld kunnen zijn. Ook is soms
het tempo van projecten oppakken niet
zo snel als we allemaal zouden willen,
maar dat heeft te maken met dat we ons
aan afspraken en procedures moeten
houden, bijvoorbeeld rondom bouwpro
jecten of de inkoop van diensten. Ook
bij het tijdig betrekken, meedenken en
meebeslissen van bewoners daarover. Zo
is dat nou eenmaal afgesproken en daar
moeten we ons aan houden. Dat is ook
terecht, dat maakt mijn werk zo afwisse
lend en uitdagend.

WIJ WILLEN GRAAG VAN U WETEN WAT
ER VOLGENS U GOED GAAT IN NIEUW
WALDECK?
Het is een mooie, diverse en groene wijk
waar zowel jonge gezinnen als ouderen
wonen. De wijk heeft een dorps karakter
binnen de stad. Er is een gevarieerd
woningaanbod, veel groen en water en de
meeste mensen lijken er met plezier te
wonen. Het is een kindvriendelijke wijk
met veel speelgelegenheden over de wijk
verdeeld.

van bewoners bij trajecten. Het is soms
lastig, vanwege de uiteenlopende belan
gen; toch verhoogt het de kwaliteit van
de besluitvorming en het vertrouwen van
de burgers in de overheid. Daarnaast ne
men wij de geluiden van bewoners uit de
wijk mee naar het stadhuis, zodat er re
kening mee kan worden gehouden in de
afwegingen en uiteindelijke keuzes. Ook
moeten we duidelijk vertellen waarom
we bepaalde keuzes (moeten) maken. Dit
is niet altijd een leuke boodschap, maar
wel eerlijk en transparant. Ik merk in ge
sprekken met bewoners dat zij een eerlijk
antwoord waarderen.

WAT KAN ER BETER IN NIEUW WALDECK?
De openbare ruimte moet echt structu
reel beter op orde komen. Met Nieuw
Waldeck Knapt Op willen we daar een
goede start mee maken. Maar alhoewel
het toegekende budget mooi is, is het na
tuurlijk niet genoeg om alles aan te pak
ken. De jongerenoverlast in de wijk speelt
momenteel flink. We willen de jongeren
activiteiten aanbieden, maar we bereiken
ze helaas niet allemaal. Er speelt veel in
Nieuw Waldeck en we zijn hard bezig om
deze zaken op te pakken.

HUISVESTING. ALS WE KIJKEN NAAR
HET AANTAL KWETSBARE BEWONERS
IN NIEUW WALDECK? MOET DAAR NIET
EEN PLAFOND VOOR VASTGESTELD
WORDEN IN NIEUW WALDECK EN GEHEEL
LOOSDUINEN?
Het is belangrijk om goed na te den
ken over hoe we hier als gemeente mee
omgaan in Den Haag. Er moet altijd een
vangnet zijn voor kwetsbare bewoners.
Uiteindelijk moeten we dit als onderdeel
van de stad Den Haag met elkaar oplos
sen. Daarbij wordt ook echt gekeken naar
mogelijkheden in andere delen van de
stad.

VERDICHTING IN NIEUW WALDECK? GOED
PLAN?
We ontkomen waarschijnlijk niet aan
de verdichting in de stad, maar het is
belangrijk dat dit op een goede manier
gebeurt. Past een plan bij het karakter
van de wijk, blijft de wijk in balans?
Waarbij meedoen en meedenken door
bewoners, aan de hand van duidelijke
spelregels, natuurlijk cruciaal is. Dat dit
eerder niet altijd goed verlopen is, is zo.
Toch zijn we als gemeente bezig met een
inhaalslag als het gaat om betrokkenheid

nen (trajecten en/of projecten van) het
stadsdeel Loosduinen?
In het gemeentelijke beleid is duurzaam
heid een belangrijke factor bij aanbeste
dingen. De gemeente heeft bijvoorbeeld
zijn wagenpark verduurzaamd. Op be
drijventerrein ZKD is men ook behoorlijk
bezig met duurzaamheidsvraagstukken.
Ik heb bij de bewonersvergadering van
jullie als wijkberaad Nieuw Waldeck
begrepen dat er een werkgroep duur
zaamheid is gestart, Wij willen jullie als
stadsdeel Loosduinen daarbij ondersteu
nen waar dat nodig is.

WAT IS UW TOP 5 AANPAK IN NIEUW
WALDECK?
1. NWKO (Nieuw Waldeck Knapt Op)
2. Veiligheid
3. Handhaven
4. Parkeren
5. Jongerenoverlast

ALS U VANDAAG WEG ZOU GAAN BIJ
HET STADSDEEL, WELKE SUCCESSEN
MOETEN DAN BIJ HET AFSCHEID BENOEMD
WORDEN?

WAT WILT U KOMEND JAAR MET
PRIORITEIT OPPAKKEN?

Lastige vraag! Hopelijk heb ik dan in
mijn functie als stadsdeeldirecteur de
gemeente en het stadsdeel Loosduinen
een gezicht gegeven en zoeken bewoners
daardoor makkelijker contact met de
gemeente. Ik probeer altijd de e-mails en
berichten van bewoners zo snel moge

In ieder geval Nieuw Waldeck Knapt Op.
Bent u zelf bezig met duurzaamheid bin
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Waterrijk Nieuw Waldeck
U heeft zich wellicht wel eens afgevraagd wat de betekenis is van die groenwitte bordjes met nummer 64 in het water; onder andere bij de speeltuin op het
King Olivereiland (voorheen De rode touwen)? Dat heeft te maken met de vele
watergangen (sloten) in de wijk. Nieuw Waldeck is hierdoor deel gaan uitmaken
van een knooppuntenroute voor vaarrecreanten. Het idee is hetzelfde als het
fietsknooppuntennetwerk. Met behulp van een app of kaart kunnen recreanten zelf
een route samenstellen om te varen of te kanoën.

M

aar waarom staan die bordjes
dan alleen bij het King Oliver
eiland en niet bijvoorbeeld bij
de kinderboerderij? De reden hiervan is
dat de sloten in Nieuw Waldeck dood
lopend zijn voor vaarverkeer. Er is maar
één route waar je met de kano of boot
de wijk in en uit kan varen. Dat is via de
brug onder de tramhalte van lijn 2, bij
de Burgemeester Hovylaan. Vanaf hier
staat de wijk in open verbinding met
Madestein. De rest van alle watergangen
in Nieuw Waldeck is doodlopend of door
duikers (wateronderdoorgangen) met de
belendende wijken verbonden.

een Westlands
tuindersdorp is. De
tuinders van toen
brachten hun pro
ducten met schuiten
naar de veiling in
Loosduinen. Om dit
mogelijk te maken
zijn er vele sloten en
kanalen aangelegd.
Bij het ontwikkelen
en bouwen van de wijk Nieuw waldeck
zijn vele de van vroegere watergangen in
stand gehouden. Bij elkaar opgeteld heeft
Nieuw Waldeck 3,7 kilometer aan sloten.

Dat Nieuw Waldeck veel sloten heeft
komt omdat Loosduinen van oorsprong

De sloten in Nieuw Waldeck zijn met
een kano en roeiboot goed te bevaren.

Peddelend door Nieuw Waldeck ervaar je
de mooie natuur die de wijk rijk is vanaf
een andere zijde. Daar waar het aanwe
zige struikgewas vanaf de straat gezien
weleens te weelderig groeit, geeft dit
vanaf de waterzijde gezien juist een extra
dimensie; wat je het gevoel geeft alsof je
door een groene oase heen vaart.
De route via de sloten loopt totaal anders
dan men gewend is bij de gebruikelijke
wegen en paden. Wat betreft de water
gangen ligt de hoofdingang tot de wijk
achter het Loosduinse Hof. Om bijvoor
beeld bij de Tuinenbuurt te komen moet
je de hele wijk door. Onder andere langs
de reeds genoemde speeltuin op het King
Olivereiland en verder langs kinderboer
derij de Kakelhof, tuincentrum Onings en
het basketbal-/voetbalveld bij de voor
malige keerlus en buurtwinkel Kismet.
Onderweg kom je diverse watervogels
tegen. Vooral bij de twee speciaal in
gerichte vogeleilanden rondom het
King Olivereiland zijn veel watervogels
aanwezig. Bijvoorbeeld de altijd driftige

meerkoeten, herkenbaar aan het volledig
zwarte lijf met een wit toefje op de sna
vel. De wat schichtige fuut die waarschij
nlijk met een duik onder water voor je zal
vluchten. Af en toe misschien een water
hoentje met zijn zwarte lijfje en een rood
snaveltje. Verder natuurlijk de eenden.
Een mannetjeseend is vaak herkenbaar
aan zijn kleur, maar niet altijd. Bij een
mannetjeseend zit een krulletje in de
staartveren, bij een vrouwtjeseend niet.
Niet te vergeten zijn de grote watervogels
zoals de gans en de knobbelzwaan. De
mannetjeszwaan is er gerust één om
rekening mee te houden, vooral in het
voorjaar als er jonge zwaantjes zijn. Met
zijn imposante dreigende houding weet
de mannetjeszwaan menig potentieel
belager bij de jonge zwaantjes vandaan
te houden.
Wees vrij om een keertje Nieuw Waldeck
vanaf het water te gaan bekijken. Maar
houd bij het varen rekening met de
watervogels. We zijn te gast in hun leef
omgeving, dus vaar met beleid.

In ’t zonnetje gezet! Jaap de Raat
Ik zag het berichtje ‘In ’t zonnetje.. ‘ in
een vorig Muzik(r)antje, aldus Lisette
Heerschap van Middin, en dacht meteen
aan onze buurman Jaap de Raat. Dit is
een man met een hart van goud. Hij zet
zich altijd in voor andere mensen uit de
wijk. Hij woont in Waldeck State waar
hij in de VVE een grote rol speelt. Bij het
onderhouden van het gebouw, de tuin en
de omgeving van Waldeck State heeft hij
een groot aandeel gehad. Hij zorgt dat
Middin-cliënten met een beperking, die
ook in Waldeck State wonen, betrokken
worden bij de wijk. Hij houdt rekening
met hun mogelijkheden en beperkingen
en is de beste buurman die zij zouden
kunnen wensen. Als er een Ikea kastje
gekocht is en dit in elkaar gezet moet
worden weet men Jaap te vinden. Zit er
iemand verlegen om een praatje, dan

ontzettend veel doet en dat wordt ge
waardeerd!
Medewerkers van Middin zien ook wat
Jaap allemaal doet en daarom heeft Liset
te als afgezant van Middin de drijvende
kracht achter al dit vrijwilligerswerk Jaap
de Raat voorgedragen voor de rubriek ‘in
‘t zonnetje gezet’. Het Wijkberaad Nieuw
Waldeck doet hier graag met het plaatsen
van dit artikel aan mee en tevens door
een welverdiende Oorkonde uit te reiken
met een bijbehorende tegoedbon, te
besteden bij Tuincentrum & Bloemsier
kunst Onings.

kunnen ze bij Jaap terecht. Is er een con
flict tussen buren, Jaap helpt met bemid
delen. Maar ook nu er een pergola in de
gezamenlijke tuin geplaatst gaat worden,
zorgt Jaap ervoor dat dit geregeld wordt.
Op zijn eigen verjaardag staat hij ‘s och
tends vroeg op om de bouwers te helpen,
opdat iedereen er zo snel mogelijk gebru
ik van kan maken. Ook zorgt hij voor de
omgeving buiten het woongebouw.
Hij is op de hoogte van het welzijn van
bewoners uit de buurt. Hij zorgt voor een
kaartje of een bloemetje als dit gepast is.
Hij haalt boodschappen voor mensen die
dit zelf even niet kunnen.
Een man met zijn hart op de goede plek.
Hij verdient het echt om eens in het zon
netje gezet te worden.
Kortom: het is een actieve bewoner die

Kent u iemand uit Nieuw Waldeck die het
ook verdient om in het zonnetje gezet te
worden, laat dit het Wijkberaad Nieuw
Waldeck dan weten door een berichtje te
sturen naar nieuwwaldeck@hotmail.com
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lijkte beantwoorden. Niets is ongemakke
lijker dan burgers te beantwoorden met
excuses omdat ze nog geen reactie van
de gemeente hebben gehad. Ik wil dat be
woners zich serieus behandeld voelen en
hoop dat ik het vertrouwen heb gekweekt
dat er wordt geluisterd en dat zaken wor
den opgepakt.

DOET U ZELF OOK VRIJWILLIGERSWERK?
Ik sta zaterdags met veel enthousiasme
op het voetbalveld te vlaggen als mijn
dochter voetbalt. Daarnaast ben ik ook
onbetaald bestuurslid van een welzijns
organisatie in mijn woongemeente.

HOE ZIET U NIEUW WALDECK OVER 5
JAAR?

WE WILLEN U EEN AANTAL KEUZES
VOORLEGGEN:

Over vijf jaar is Nieuw Waldeck aanzien
lijk opgeknapt, spelen de kinderen onbe
zorgd in de wijk, is de openbare ruimte
veilig en voelen bewoners jong en oud
eigenaarschap om hun wijk ook zelf
schoon en op orde te houden.

Groen aanpakken of inrichting NW
aanpakken?
Inrichting eerst en dan groen eromheen
vormgeven. Waarbij het aspect veilig
heid misschien wel de belangrijkste
factor is.

HEEFT U NOG EEN BOODSCHAP VOOR DE
WIJKBEWONERS?

Extra parkeerruimte of meer groen?
Meer groen. We ontkomen er niet aan om
in de toekomst iets meer afstand van de
auto te gaan nemen en meer denken in
creatieve oplossingen zoals elektrische
deelauto’s.

Ik wens alle bewoners van Nieuw Wal
deck veel woonplezier, buurtschap en
verbondenheid toe. Dat maakt dat je je
echt thuis voelt in een wijk.

Op onze website www.nieuwwaldeck.info
is alles over de wijk te vinden. Ideeën of aanvullingen zijn welkom
(nieuwwaldeck@hotmail.com).
Ook kun je ons vinden op
www.facebook.com/nieuwwaldeck

Directe communicatie of strategische
communicatie?
Directe communicatie. Wat mij betreft
zoveel mogelijk transparant zijn en een
eerlijk verhaal vertellen, ook al is dat
soms niet wat mensen willen horen. Feit
blijft dat in sommige gevallen dat niet
altijd mogelijk is. Ook daar moeten we
eerlijk in zijn.
Burgemeester of minister-president?
Burgemeester. Daar werkte ik in mijn
eerdere functie en nu ook mee samen.
De burgemeester dichter bij de burgers
staat.

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.
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De gemeente laat weten ‘Den Haag
moet komende jaren groeien’

Stekjesruilkast bij stadstuin
De GroeneGeest
Bij enkele wijkbewoners die dit stukje
lezen misschien al bekend, maar midden
in Nieuw Waldeck ligt direct naast het
wijkcentrum stadstuin De GroeneGeest.
Al jaren wordt hier getuinierd. In het
verleden in school- en wijktuintjes, maar
sinds een aantal jaren heeft een groep
vrijwilligers de tuin in beheer gekregen
van de gemeente en verbouwen daar
onbespoten groente en bloemen.
In 2021 willen we onder meer onze bloe
menpluktuin groter maken. Er staat een
heleboel zaaigoed in het kasje te wach
ten en de dahlia's komen heel langzaam
boven de grond, maar door het koude
weer kan er nog helaas nog niets geplukt
worden. Wel kunnen we stekjes gaan
ruilen. Vorig jaar heeft onze bloementuin
een opknapbeurt gehad en er staan nu
meer vaste planten in. We merken dat
die leuke stekjes geven. Die willen we
graag met iedereen delen en er andere

plantjes voor terug krijgen die we in de
tuin kunnen zetten en die we dan later
ook weer kunnen delen.
Momenteel hebben we stekken van de
framboos, vrouwenmantel, verbena,
winterjasmijn, siernetel citroengera
nium, viltige hoornbloem en kruipend
zenegroen. Later dit jaar hebben we ook
munt, oost-indische kers en aardbeien,
maar die moeten nog groeien. De stekjes
staan te wachten tot ze geruild worden
voor andere stekjes. Heb je geen stek en
wil je toch een plantje dan zijn ze tegen
een kleine vergoeding te koop.
De stadstuin is van maandag tot en met
donderdag van 14.00 tot 17.00 uur open.
Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig die
je verder kunnen helpen met de stekjes
ruilkast en eventueel wat meer kunnen
vertellen over wat we zoal doen.

Groene Daken Challenge
Nieuw Waldeck
We willen zoveel mogelijk daken vergroe
nen in Nieuw Waldeck, doe je mee?!
Uit analyse blijkt dat er in Den Haag
heel veel (platte) daken zijn die uiterst
geschikt zijn om te vergroenen. Daarom
starten we dit jaar de Groene Daken
Challenge in Nieuw Waldeck!
Een groen dak geeft verkoeling, buffert
regenwater en zorgt dat het rioolstelsel
niet overbelast raakt bij hevige regen
buien. Ook draagt een groen dak bij aan
schonere lucht en diversiteit van flora
en fauna. Daarnaast is een groen dak
natuurlijk veel mooier dan een zwart of
grind dak.
Een groen dak verlengt de oorspronkelij
ke levensduur van het dak. In de zomer
houdt een groen dak 90% van de warmte
tegen. Een begroeid dak wordt niet war
mer dan 25°C, terwijl op een bitumen dak
de temperatuur kan oplopen tot meer
dan 80°C. Het werkt dus ook verkoelend
voor de stad.

Een groen dak, waarom? Daarom!
• Verlengt de levensduur van je dak met
20 jaar
• Je energierekening gaat omlaag
• Draagt bij aan verbetering van de lucht
kwaliteit, want het neemt o.a. fijnstof
en CO2 op
• Verlaagt in de zomer de temperatuur in
huis

• Dempt het geluid van buiten
• Verbetert het waterbeheer in de buurt
door regenwater op te vangen
• Heeft een positief effect op de omge
vingstemperatuur in hete zomers
• Heeft een positief effect op de biodi
versiteit: meer insecten die weer vogels
aantrekken
• Het ziet er mooi uit en geeft je plezier!

Groeien?! Waarom eigenlijk? Den Haag is
al de meest dichtst bevolkte stad van Ne
derland. Ja, u leest het goed: in onze stad
wonen de meeste mensen per vierkante
kilometer. Niet veel mensen lijken zich
hier bewust van te zijn. Toch staan op de
Laan van Meerdervoort bijvoorbeeld
’s ochtends standaard alle auto’s in de
file, zo ook richting Kijkduin of Scheve
ningen en op de Lozerlaan. En dan
hebben wij het alleen nog maar over de
Loosduinse kant van de stad.
Zeiden ze in juni 2019 niet dat Den Haag
filestad nummer 1 is? Het klinkt bijna
als een eretitel, maar niets is minder
waar. De Telegraaf meldde: ‘Een autorit
door de Hofstad duurt 28 procent langer
door opstoppingen, omleidingen en grote
drukte.’ Steeds meer mensen trekken
naar Den Haag en er is blijkbaar besloten
dat al die mensen ook daadwerkelijk hier
gehuisvest moeten worden. Nee willen
we niet verkopen. Den Haag is aantrek
kelijk vanwege de relatief lage woning
prijzen in vergelijking met andere grote
steden. Amsterdammers zouden de weg
naar Den Haag inmiddels ook gevonden
hebben, zo horen we om ons heen.
Groeien lijkt het doel. We gaan wel de
hoogte in en passen de nieuw te bouwen
woningen gewoon overal tussen, verdich
ting heet dat. Maar is onze Hofstad
daarvoor toegerust? Wat doet dit met de
leefbaarheid? Veel groen moest al wijken
voor bebouwing, alsook (sport)verenigin
gen, die vanwege de woningnood het veld
moesten ruimen.
Projectontwikkelaars zitten te springen
om te bouwen en te cashen. Luxe hoog
waardige woningen van drieënhalve ton
en hoger, zijn meer regel dan uitzonde
ring. Straks kunnen onze kinderen met
een mooie baan als agent of verpleegster,
helemaal niet meer in Den Haag wonen,
want de huizenprijzen koop en huur

rijzen de pan uit! Wat doen we met al
die extra auto’s? Daar hebben we een
oplossing voor.. voor die luxe woning
moet je maar afstand doen van je auto.
Het delen van een auto, het OV en fietsen
zijn de sleutelwoorden en zou de norm
moeten worden. Wil iemand die zo’n
duur huis koopt dat wel? En hoe ga je dit
afdwingen? En hoe zit het met de reeds
bestaande parkeerproblemen? Onze stra
ten zijn niet gemaakt voor het herbergen
van zoveel auto’s. Er is al een overdaad
aan werkbusjes in de wijk, waar ze vroe
ger ‘gewoon’ bij de zaak bleven staan.
Bij het project Nieuw Waldeck Knapt Op
bleek al uit de inzendingen dat de vele,
vaak grote werkbussen voor irritatie en
parkeerdruk zorgen.
Versplinterd groen draagt niet bij, zo le
zen we in de krant en maakt het onnodig
moeilijk om aan de groeiopgave te vol
doen. Dus weg met al die kleine stukjes
groen, we hebben toch zat mooie parken
in Den Haag? Maar groen draagt ook bij
aan schaduw en het afvangen van flinke
buien en overtollig regenwater. Hitte-
eilanden zijn bij hoge temperaturen on
misbaar in grote steden. Regenwater kan
moeilijk weg met al dat asfalt en bestra
ting. Maar goed, we houden vast aan het
uitgangspunt: Den Haag moet groeien!
Denken we na over de gevolgen van dit
streven? We horen er te weinig over.
We zouden moeten pleiten voor minder
groei. Niet een makkelijk standpunt,
maar wel eerlijk. De leefbaarheid in Den
Haag op peil houden. Met genoeg plek
voor groen, ontspanning, rust en goede
mogelijkheden om je door de stad te
verplaatsen, op allerlei manieren. Dit is
een goed streven voor de komende jaren,
willen wij Den Haag leefbaar en aange
naam houden. We hebben al uitdagingen
genoeg zonder zo’n grote bevolkingsgroei
na te willen streven.

Terugblik bewoners
vergadering 21 april

Onderhoud groen dak veel werk?
Nee hoor, dat valt reuze mee!
- Verwijder tweemaal per jaar onge
wenste onkruiden en zaailingen van
bomen en onkruiden uit de grind
randen.
- Maak de waterafvoer schoon.
-B
 emest het dak een keer per jaar met
speciaal samengestelde meststof
voor Sedum.

Wil je meer informatie? Neem contact op
met annemieke.nw@hotmail.com of ga
naar
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/
subsidies-milieu-en-duurzaamheid/sub
sidie-groene-daken-2021-aanvragen.htm
(Link in zijn geheel kopiëren en in de
browser zetten.)
Heb je al een groen dak, laat het ons
vooral weten en stuur een foto! Misschien
kan je bijdragen aan onze Challenge.

Elke wijkbewoner kan zijn steentje bijdragen door defecten, vervuiling enz. te
melden bij de gemeente via het gratis nummer 14070 of vul het formulier in op
www.denhaag.nl/contact
Poging tot inbraak? Bel direct 112 en voor overige verdachte zaken bel gratis 09008844.

4

Nieuw Waldeck Ruimt Op!
19 juni 10.00-12.00 uur

8

Als je zo door de wijk loopt zou je niet zeggen dat er veel rommel ligt.
Totdat je gaat opruimen, dan blijkt dat het best nog tegenvalt. In het
voorjaar is er daarom ter gelegenheid van de landelijke opschoondag ook
al een opruimactie geweest. Wat een hoge opkomst van betrokken bewoners was er! Tijd om daar een vervolg aan te geven.
Wanneer: zaterdag 19 juni
Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur
Om ook het water op kunnen om daar
afval te verwijderen, zijn er kano’s be
schikbaar. Een super leuke activiteit voor
kinderen om te bewegen, op het water te
zijn met een kano en gelijk iets nuttigs te
doen door afval uit de sloten te verwij
deren.
Natuurlijk zijn ook de bewoners die niet
het water op willen/kunnen wederom

van harte welkom. Zij kunnen gewoon in
de wijk aan de slag. Op vaste grond.
We hopen ontzettend veel afval te kun
nen opruimen, in het water, in de perken,
langs de waterkant en op de paden door
de wijk.
Wij gaan voor een schone wijk, jij ook?!
Meld je nu aan!
nieuwwaldeck@hotmail.com
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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 be
zorgd. Via het wijkblad worden de be
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