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Mogelijk toch een coffeeshop in Nieuw Waldeck
In het Muzikrantje van april jl. meldden
wij dat er bij de gemeente Den Haag
een beginselaanvraag* is ingediend
voor de vestiging van een coffeeshop
aan de Oude Haagweg. Op de plek waar
nu een snackbar is gevestigd.

De mening van een bezorgde bewoner en
woordvoerder van de Waanzinnige Wal
decktuin: Daniël Veldman

Nederland is een democratie…

Over de aanvraag is gedebatteerd in de
bestuursvergadering van de gemeente en
in de vergadering van de gemeenteraad.
Het uiteindelijke resultaat is uitermate
teleurstellend.
Na afloop van de bestuursvergadering –
waarbij ook het wijkberaad en twee ande
re vertegenwoordigers van de omwonen
den hun bezwaren hebben geuit – leek er
een meerderheid te zijn tegen de komst
van de coffeeshop.
In de vergadering van de gemeenteraad
werd echter een totaal tegengesteld
standpunt ingenomen door partijen die
in eerste instantie gekant waren tégen de
komst van een coffeeshop. De vestiging
zou namelijk in strijd zijn met de door de
gemeenteraad vastgestelde zwaarwegen
de voorwaarden.
Deze partijen gaven geen steun aan de
motie van het CDA gesteund door Hart
voor Den Haag/Groep de Mos, waarin
gevraagd werd te stemmen tegen de
komst van een coffeeshop aan de Oude
Haagweg. Daardoor werd deze motie niet
aangenomen.
Opvallend was dat de ommezwaai plaats
vond nadat burgemeester Van Zanen
(de voorzitter van de gemeenteraad) had
bepleit dat de door de gemeenteraad be
paalde zwaarwegende redenen tegen de
vestiging van een coffeeshop in het geval
van verplaatsing uit gebieden waar te
veel coffeeshops zitten, niet al te letterlijk
zouden moeten worden genomen. Want
dat zou verplaatsing van coffeeshops uit
overconcentratiegebieden blokkeren.

meester voorbij aan het feit dat er twee
vrije locaties zijn waar coffeeshops waren
gevestigd, maar die waren gesloten om
dat herhaaldelijk de voorschriften niet
werden nageleefd. Er werd niet uitgelegd
waarom die plekken niet worden benut.
Kortom een beschamende vertoning in
de politieke arena. Zeker ook omdat door
de insprekers een aantal overduidelijk
zwaarwegende redenen waren genoemd
waarom een coffeeshop op die plek niet
op zijn plaats is.
Wat ons betreft is de strijd nog niet
gestreden! Het is van het grootste belang
dat zo veel mogelijk bewoners de petitie
van het Wijkberaad Nieuw Waldeck tegen
de komst van een coffeeshop onder
tekenen. 1700 bewoners hebben dat al
gedaan. Nu u nog!
Ga naar https://petities.nl/petitions/
geen-coffeeshop-in-nieuw-waldeck?loca

le=nl of scan de QR code en laat door het
achterlaten van uw ondertekening weten
dat ook u tegen de komst bent van een
coffeeshop in Nieuw Waldeck!
Het wijkberaad is ervan overtuigd dat
draagvlak en draagkracht voor een
coffeeshop in Nieuw Waldeck aan alle
kanten ontbreekt. Wij beraden ons dan
ook op aanvullende acties tegen de komst
van een coffeeshop.
* Verklaring van geen bezwaar. Niet gelijk aan
een exploitatieaanvraag.

Hierbij ging de bur
gemeester voorbij
aan het feit dat hij
aan de raad had
toegezegd dat hij
zou bekijken of cof
feeshops zouden
kunnen worden
verplaatst naar
industrieterreinen.
Ook ging de burge

Althans, dat is wat ons altijd voorge
houden is en wat ons wordt geleerd op
school.
Belangrijk om te onthouden in deze is
dat bij een democratie, het beleid be
paald wordt aan het hand van ‘de wil
van het volk’.
Toch heeft Nederland door de jaren
heen ook een trackrecord opgebouwd
van beleid dat rechtstreeks tegen de wil
van het volk ingaat.
De motie ‘Geen coffeeshop aan de Oude
Haagweg’, die was ingediend door Ka
vish Partiman (CDA) en Arjen Dubbe
laar(Hart voor Den Haag / Groep de
Mos), had de doorslag kunnen geven
na een sterk tegengeluid vanuit de wijk
Nieuw Waldeck en het stadsdeel Loos
duinen.
Met het indienen van een petitie tegen
de komst van een coffeeshop aan de
Oude Haagweg was met ruim 1600 on
dertekeningen de boodschap vanuit de
wijk overduidelijk! Nieuw Waldeck wil
deze coffeeshop niet!
Toch werd deze motie getorpedeerd
door de lokale VVD-fractie, waardoor
de deur alsnog op een kier staat voor
de komst van iets waar duidelijk geen
draagvlak voor is.
Hoe kan het toch zo zijn dat onze ‘verte
genwoordigers’ dit zomaar doen?
Hoe kan onze burgemeester het volgen
de met droge ogen stellen?
‘Als je kijkt naar draagvlak door de omge
ving alleen, dan is de kans op een verplaat
sing van een coffeeshop uit een overconcen
tratiegebied vrijwel nihil’
Burgemeester Jan van Zanen
Wiens belangen worden hier behartigd
burgemeester Van Zanen? De signalen
vanuit het volk en zelfs de raad van be
stuur lijken mij toch vrij duidelijk! Dus
waarom kiezen uw partijleden en u zelf
nu voor deze ondemocratische weg?
Waarom wordt er beleid gehanteerd dat
totaal niet overeenstemt met de input
van het volk?
De VVD heeft met deze actie wat mij
betreft duidelijk de hand overspeeld. De
verkiezingen voor de gemeenteraad lig
gen in het verschiet. Mijn stem gaan ze
in elk geval niet krijgen! Alle andere be
woners van de wijk die deze coffeeshop
niet willen kan ik adviseren om hetzelf
de te doen. De VVD handelt namelijk
helemaal niet in uw belang!
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In gesprek met… wethouder Hilbert Bredemeijer
Kunt u iets vertellen over uw drijfveren?
Ik ben getrouwd en vader van drie kin
deren. Ik sta als vader ook met regel
maat op het schoolplein en zie wat er
in Loosduinen en in onze stad allemaal
speelt. Ik ben onderdeel van de stad als
bewoner en voel me verantwoordelijk
voor de samenleving. Daar kan ik vanuit
mijn functie een belangrijke bijdrage aan
leveren.
U bent nog niet zo lang geleden vanuit
de Bloemenbuurt verhuisd naar Loosduinen. Kunt u drie dingen noemen die
u heel goed bevallen aan het stadsdeel
Loosduinen? En welke drie dingen
gaan minder goed?
Er is veel saamhorigheid in Loosduinen.
De buren kennen elkaar en zijn betrok
ken bij wat er speelt.
Het verenigingsleven is actief en daar
ben ik graag onderdeel van. Wat mooi
is aan Loosduinen is dat het een groen
stadsdeel is, met mooie groene gebieden
als Madestein, Ockenburg, de Uithof en
natuurlijk de duinen.
Het gaat minder goed in Nieuw Waldeck,
dat lijkt soms een beetje een vergeten
wijk. Dat vind ik vervelend en daar willen
we graag verandering in brengen. Te lang
zijn problemen onopgemerkt gebleven.
Er wonen veel kwetsbare bewoners in
Nieuw Waldeck en Loosduinen en daar
moet aandacht voor komen. Waar ik me
aan stoor is zwerfafval op straat, dat
willen we aanpakken, want dat doet echt
wat met je woongenot.
Lezers denken vast omdat u in het wat
duurdere deel van het stadsdeel woont
deze problemen daar niet zo zichtbaar zijn. Wat is uw boodschap aan de
lezers?
Ik woon in Vroondaal, dat is recent
gebouwd. Er wonen veel gezinnen en er
heerst een gevoel van saamhorigheid.
De verkeerssituatie is daar ook, net als
in Loosduinen, een grote uitdaging. Ik
kom als wethouder overal in Den Haag
en spreek met veel mensen en hoor waar
bewoners zorgen over hebben. Ook de
sociale problematiek in Haagse wijken
speelt een rol en daar heb ik als wethou
der oog en gevoel voor.
Wat gaat u doen om de dingen die u
niet bevallen aan te pakken?
Er is in Nieuw Waldeck behoorlijk wat
achterstallig onderhoud en dat moet op
gepakt worden. Daar is budget voor vrij
gemaakt met het project Nieuw Waldeck
Knapt Op. Binnenkort worden de eerste
deelprojecten opgepakt in de wijk.
Kunt u iets vertellen over uw ervaringen met het ingestelde spreekuur?
Het heeft even stilgelegen in het begin
van de coronatijd, maar zodra het weer
kon, is het weer opgepakt. We hebben
daar ook nog een fietstocht door Loos
duinen aan toegevoegd om mensen te
bereiken. Zaken die mensen aankaarten
betreffen met name een (senior-vrien
delijke) inrichting, het onderhoud van
de buitenruimte, afval, wortelopdruk en
scheefliggende stoeptegels.
Voorafgaand aan uw benoeming gaf de
Haagse CDA fractie aan dat u een uitstekende kandidaat zou zijn om bij te
dragen aan het herstel van vertrouwen
in het stadsbestuur. Wat was er volgens
u mis met dat vertrouwen en wat doet
u eraan om dat te herstellen? Wat mer-

ken wij daarvan in ons stadsdeel?
Er was onrust ontstaan en bewoners
waren ontevreden over het gemeente
bestuur. Er was weinig vertrouwen in de
politiek. Ik wil luisteren en de zorgen van
onze bewoners serieus nemen en zaken
oppakken die te lang zijn blijven liggen.
Ziet u zichzelf meer als bestuurder van
de stad of als bij de bewoners betrokken wethouder? Kunt u deze vraag met
concrete voorbeelden beantwoorden?
Ik voel me betrokken bij de bewoners en
zie welke uitdagingen er zijn in de stad.
De zorgen van bewoners moeten serieus
genomen worden. Dit is de reden waar
om we na mijn aantreden direct met een
spreekuur zijn begonnen, zodat we goed
in beeld krijgen wat er speelt.
U bent 24/7 wethouder. Hoe ervaart u
dat? Staat u als mens altijd achter wat
u in uw functie doet en kunt u daarop
ook continu worden aangesproken?
Dat is soms wel eens ingewikkeld, ook
als we kijken naar het plan dat er was
rondom de coffeeshop, waar ik me tegen
uitgesproken heb. Maar ik sta achter
mijn boodschap en wil de signalen van
bewoners serieus nemen. En op die ver
antwoordelijkheid mag ik aangesproken
worden.
Voor de lezers die denken: ‘Wat heb ik
aan een wethouder, ik kom met moeite
rond van mijn AOW, mijn buurvrouw
heeft een drugslab, tegenover mij
woont iemand met psychische problemen en mijn buurt staat vol met foutgeparkeerde auto’s. Kortom: ik zie mijn
wijk steeds verder verloederen.’ Wat
kunt u deze mensen antwoorden?
Ik kom in de wijk en zie en hoor dat er
veel zaken zijn die opgepakt moeten
worden, ik wil iedereen oproepen dit ook
vooral te blijven melden aan de gemeen
te en de politie. We willen een meldpunt
voor struikelpunten in Nieuw Waldeck
opzetten, zodat de onveilige struikel
plekken met urgentie worden aangepakt.
Daarnaast willen we het achterstallige
onderhoud wegwerken.
Wat kunt u vanuit uw positie doen om
de leefbaarheid van Nieuw Waldeck te
verbeteren?
Met Nieuw Waldeck Knapt Op wordt een
belangrijke stap gezet voor de verbetering
van de buitenruimte.
We hebben bovenop het budget van
Nieuw Waldeck Knapt Op, budget vrij
gemaakt voor groot onderhoud. Hier
mee hopen we opknapwerkzaamheden
in Nieuw Waldeck een extra impuls te
geven. Ook hebben we welzijnsmede
werkers aan het werk die inzetten op de
jeugd met (sport)activiteiten om het wel
zijn te verbeteren en overlast aan te pak
ken. Ook het verenigingsleven versterken
en ondersteunen om saamhorigheid in
de wijken te vergroten is belangrijk.
Loosduinen is een groen stadsdeel,
echter het budget voor onderhoud van
groen lijkt verre van toereikend als je
kijkt naar wat er moet gebeuren. Wat
voor oplossing ziet u om het onderhoud en budget met elkaar in overeenstemming te brengen, zonder er in
kwaliteit van het onderhoud op achteruit te gaan?
Er worden vanuit het Rijk steeds meer
taken en verantwoordelijkheden bij de
gemeente neergelegd en daarbij niet

altijd de benodigde financiën geboden.
Dat maakt het soms lastig om overal
voldoende geld voor te reserveren. Soms
moet er dus gestreden worden om geld
vrij te maken voor zaken die we met zijn
allen heel belangrijk vinden. Daar blijven
we steeds aandacht voor vragen, zodat
ook Nieuw Waldeck de middelen krijgt
die het zo nodig heeft.
Hoe kan het dat we in de buitenruimte
van Nieuw Waldeck nog steeds niets
terugzien aan verbeteringen als het
gaat om het project Nieuw Waldeck
Knapt Op?
Dit soort trajecten moeten zorgvuldig
doorlopen worden en het heeft tijd nodig
om ook de afgesproken participatie een
plek te geven in de plannen. Daarnaast
vragen de verschillende deelprojecten
behoorlijk wat voorbereiding en afstem
ming. Achter de schermen wordt echter
hard gewerkt aan de deelprojecten en
binnenkort gaan de eerste werkzaamhe
den starten.
Er zijn zorgen in de wijk over de handhaving en het gedoog parkeren. Er zijn
te weinig parkeerplaatsen (of te veel
auto’s), de gemeente lijkt zich daar
bij te hebben neergelegd en er wordt
nauwelijks gehandhaafd. Hoe gaat de
gemeente dit steeds groter wordend
probleem tackelen?
We hebben de formatie van de handha
ving uitgebreid met 25 extra handhavers
van 175 naar 200 fte en er wordt signaal
gericht gewerkt. Veiligheid staat daarbij
voorop.
Een coffeeshop in de wijk, is dat niet
vragen om nog meer problemen (meer
parkeerdruk, extra verkeer, overlast
door (soft)drugsgebruik en onveiligheid) en klachten van burgers?
Zoals iedereen inmiddels wel heeft ver
nomen, ben ik geen voorstander van de
vestiging van een coffeeshop in Nieuw
Waldeck of Loosduinen. Gezien de zaken
die er al spelen in Nieuw Waldeck en
Loosduinen, zou dit geen goede ontwik
keling zijn. Laten we eens beginnen om
de zaken op te pakken die hard nodig zijn
om de wijk te versterken.
Volgens uw profiel staat u voor een
samenleving waarin we verantwoordelijkheid terugleggen bij onze inwoners.
Wat bedoelt u daar precies mee?
Dit gaat over de relatie tussen de ge
meente en zijn bewoners. Bewoners
willen over het algemeen verantwoorde
lijkheid nemen voor belangrijke zaken in
hun leefomgeving en die ruimte moeten
wij ze als gemeente ook geven. Participa
tie en eigenaarschap van bewoners is van
belang om goede beslissingen te kunnen
nemen die gedragen worden.
Het terugleggen van de verantwoordelijkheid bij de inwoners, hoe verhoudt
zich dat tot uw bestuurlijke verantwoordelijkheid en het noodzakelijke
herstel van het vertrouwen van de
burger in de politiek?
Als we afspreken in Den Haag dat we
participatie en eigenaarschap van bewo
ners van belang vinden, moeten we daar
vervolgens ook naar handelen.
Wat is uw bijdrage aan het dichten van
de kloof tussen de burger en de politiek?
Ik luister veel naar bewoners, blijf in

Achtergrond

Hilbert Bredemeijer (1983) is sinds eind
2019 wethouder voor Onderwijs, Sport
en Buitenruimte, stadsdeelwethouder
van Loosduinen en 4e locoburgemeester van de gemeente Den Haag. Hilbert
Bredemeijer is geboren en getogen in
Harderwijk en verhuisde in 2002 voor
zijn studie naar Den Haag. Hij studeerde
Communicatie aan de Haagse Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam. Hij was actief als fractiemedewerker, woordvoerder, campagneleider
en voorzitter van de Haagse afdeling
van het CDA.
Hilbert Bredemeijer was werkzaam als
woordvoerder en persvoorlichter voor
onder andere het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,
de Tweede Kamerfractie van het CDA,
SNS REAAL, De Volksbank, de AIVD
en als zelfstandig ondernemer. Hilbert
Bredemeijer is getrouwd en heeft twee
dochters en een zoon.
De Haagse gemeenteraad bestaat uit
14 fracties en 45 zetels. Hart van Den
Haag/Groep de Mos (9 zetels) en de
VVD (7) hebben de meeste zetels. Het
CDA behoort met 3 zetels tot de minder
grote fracties.
overleg met bewoners en zet de signa
len om in beleid en plannen die daarna
opgepakt kunnen worden. Daar mag ik
vervolgens op aangesproken worden.
Begrijpt u dat die kloof tussen burger
en politiek groter wordt als er niet
voldoende geïnvesteerd wordt in kantelwijken zoals Nieuw Waldeck en de
zorgen van bewoners niet echt serieus
worden genomen?
Ja dat gevoel snap ik, bewoners willen
zien dat de noodzakelijke verbeteringen
uitgevoerd worden, liever gisteren dan
vandaag. Maar gelukkig gaan de eerste
werkzaamheden binnenkort starten. Als
het gaat om de coffeeshop en het grote
verzet vanuit de bewoners, de zorgen van
bewoners moeten we serieus nemen en
daar naar handelen.
Wij zijn als wijkberaad bezig in te zetten op duurzaamheid in de wijk, door
bewoners voor te lichten, activiteiten te
organiseren en nieuwe initiatieven te
ontplooien. Wat gaat u doen binnen uw
termijn aan duurzaamheid in Loosduinen en in het bijzonder in Nieuw
Waldeck?
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Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn Dennis van Toorn en Nancy Krul,
de hofmakers van het vernieuwde Loos
duinse Hof.
Dennis staat de bewoners van het Loos
duinse Hof bij met raad en daad en ver
bindt het Loosduinse Hof met de wijk. De
hofmaker faciliteert ook de activiteiten
die plaatsvinden in de benedenruimte.
Nancy is assistent hofmaker en actief
bezig met de stichting Verzilveren. Door
haar jarenlange werk als zorgmanager
in het Loosduinse Hof heeft zij een groot
netwerk opgebouwd in Loosduinen.
De nog naamloze benedenruimte (er
wordt waarschijnlijk via een prijsvraag
een naam bedacht) wordt een buurt
huis nieuwe stijl met zowel traditionele
activiteiten (kaarten, bingo, e.d.) als
workshops, lezingen en cursussen op het
gebied van zelfredzaamheid, eenzaam

heid en gezondheid.
De ruimte, of gedeelte hiervan, is te
huur voor organisaties, ondernemers en
particulieren.
De verbouwing schiet al aardig op. Via di
verse kanalen houden wij u op de hoogte
van de vorderingen.

Wijkberaad zoekt secretaris
en administratieve ondersteuning
Het Wijkberaad Nieuw Waldeck heeft
ondersteuning nodig voor haar secreta
riaat. Een belangrijk onderdeel hierbij
is het maken van agenda’s en verslagen
van vergaderingen van het Dagelijks en
het Algemeen Bestuur. Ook het inschrij
ven van de post en het afhandelen van
e-mailverkeer behoort tot de taken.
Verder zorgt de secretariële vrijwilliger
voor de aanschaf van kantoorbehoeften
en het bakkie koffie met koekje dan wel
water of frisdrank en houdt hij of zij het
archief op orde.

Een aantal werkzaamheden kunnen van
uit huis plaats vinden, maar regelmatige
aanwezigheid op het wijkberaadkantoor
in wijkcentrum De Geest is noodzakelijk.
De werkzaamheden kunnen over meer
dere personen worden verdeeld.

Wil jij een vogelhuisje voor de deur?

Vorig jaar heeft het wijkberaad op ver
zoek van bewoners vogelhuisjes in de
wijk geplaatst. Wegens de grote belang
stelling toen wordt deze actie dit jaar nog
een keer herhaald. Het wijkberaad wil
uiteraard, net als de bewoners, bijdragen
aan een gezellige woonomgeving. Woon
jij nu in een straat in Nieuw Waldeck
met een boom voor de deur, waarin een

vogelhuisje niet zou misstaan? Laat het
ons dan direct weten. Wij hebben weer
een aantal vogelhuisjes beschikbaar om
de wijk mee te verfraaien. De vogelhuisje
worden zelfs op de gewenste plek voor je
opgehangen. Wees er snel bij, want op is
op. Stuur direct een mail naar
nieuwwaldeck@hotmail.com

Bewonersvergadering
24 november 2021
Op woensdagavond 24 november 2021 is
er weer een bewonersvergadering.
U kunt weer meepraten over belangrijke
ontwikkelingen in onze wijk. Gelukkig
mogen we weer fysiek bijeenkomen.
Locatie: wijkcentrum De Geest
Aanvang: 20.15 uur
U kunt ook aansluiten via Zoom.
Aanmelden voor de link kan via de

mail: nieuwwaldeck@hotmail.com. Kort
voor de vergadering krijgt u een Zoom
link toegestuurd waarmee u kunt deelne
men aan de bewonersvergadering.
Na afloop is er gelegenheid voor een hap
je en een drankje.
Sluit u ook aan?
Tot ziens op de bewonersvergadering!

Als u belangstelling heeft kunt u zich
aanmelden voor een gesprek via nieuw
waldeck@hotmail.com of het reactiefor
mulier op de website
www.nieuwwaldeck.info

Doorbraakplan woonplekken voor
zorgdoelgroepen en statushouders
Op 13 oktober jl. vond een informatie
bijeenkomst plaats over de plannen die
de gemeente heeft om extra woonplek
ken voor zorgdoelgroepen en statushou
ders te realiseren. Voor deze bijeenkomst
warenvertegenwoordigers van bewoners
organisaties en belangenorganisaties
uitgenodigd.
Woonruimte is (ook) in Den Haag schaars
en wachttijden voor woonruimte zijn
lang. Ook voor mensen die na een pe
riode van zorg of begeleiding zover zijn
dat zij zelfstandig kunnen gaan wonen.
De gemeente heeft voor hen een aantal
geschikte woonlocaties gevonden. Op
de bijeenkomst kregen de deelnemende
bewonersorganisaties informatie over de
visie en aanpak van het college en gingen

Wij moeten de aarde doorgeven aan
volgende generaties en goed nadenken
over een duurzame stad en bijbehorend
beleid is daarbij van belang. We moeten
groen toevoegen in de stad. Hemelwater
moet goed opgenomen kunnen worden
door de grond, maar ook huizen moeten
aangepast worden. Daar moeten bewo
ners bij ondersteund worden, want niet
iedereen kan dit betalen of weet hoe dit
moet. Daar hebben we een belangrijke
taak liggen voor de komende tijd.
Kunt u voor elk van uw dossiers
noemen waar uw prioriteiten liggen,
toegespitst op Nieuw Waldeck?
Onderwijs. Het onderwijs staat onder
druk, er zijn in Loosduinen en ook in
Den Haag breed onvoldoende leraren.

zij in gesprek met de aanwezige wethou
ders. Ook burgemeester Van Zanen kwam
langs. Hij nam deel aan het gesprek met
een aantal bewoners uit Loosduinen om
te horen hoe zij denken over de plannen
van de gemeente. Aan de orde kwam
waar de plannen aan moeten voldoen
om goed te passen in de wijken en wat
de gevolgen van de plannen zijn voor de
wijken waar deze mensen zullen komen
te wonen. Voor Nieuw Waldeck is een
project in ontwikkeling in het Loosduinse
Hof. Daarnaast heeft de gemeente plan
nen voor het bouwen van een flat aan
het Beethovenplantsoen. Dit bouwproject
staat nu even stil omdat de omwonenden
met succes bezwaar hebben gemaakt te
gen het feit dat zij niet waren betrokken
bij de besluitvorming over de bouw.

Dit moet opgepakt worden. We zijn als
gemeente in gesprek met het ministerie
om hier aandacht voor te vragen. We
willen dat het salaris voor leraren in het
basisonderwijs omhoog gaat en we willen
een universitaire lerarenopleiding naar
Den Haag halen.
Sport. In coronatijd hadden de verenigin
gen het zwaar. Als gemeente hebben we
huren kwijtgescholden en geholpen om
deze zware tijd goed door te komen. De
sociale functie van verenigingen moet
overeind blijven. Het zijn de plekken van
samenkomen waar aan gemeenschaps
zin wordt gebouwd. Dit draagt bij aan het
welzijn van de bewoners en is belangrijk.
Buitenruimte en leefbaarheid. Nieuw
Waldeck Knapt Op en de opknapplannen
voor de wijk.

Oude en nieuwe bewoners gezocht!
Ben je net in Nieuw-Waldeck komen wonen? Of woon je hier al sinds het ont
staan van de wijk? Vind je het leuk om te vertellen hoe je het wonen in onze
wijk ervaart of waarom je juist in deze wijk bent komen wonen? Dan zijn we
naar jou op zoek! Graag gaan we met je in gesprek. Van het gesprek maken we
een leuk stukje voor een van de volgende Muziek(r)antjes. Aanmelden kan via
de mail: nieuwwaldeck@hotmail.com

Veel bewoners ergeren zich aan zaken
zoals foutparkeren maar ook aan het
afval dat op straat belandt. Ook u ergert
zich daaraan lazen we in het AD. Kunt
u op de volgende stellingen reageren.
1. Ik erger mij aan zwerfafval en meld dat bij
de gemeente.
2. Ik erger mij aan zwerfafval, maar ruim het
regelmatig op, ook al is het van een ander.
3. Als het gaat om zwerfafval helpt het als
we mensen beter voorlichten over wat er met
afval moet gebeuren.
Antwoord 2. Ik moet kiezen, maar ei
genlijk zijn het al deze punten tezamen,
waar we als gemeente op in moeten zet
ten. Daarnaast werkt het meldsysteem
bij de gemeente eigenlijk niet goed ge
noeg. Dat systeem is nu verbeterd, zodat

meldingen beter en sneller verwerkt en
opgepakt kunnen worden.
Welke successen zijn aan u te danken
aan het einde van uw ambtstermijn?
De opgeknapte buitenruimte in Loosdui
nen en de verenigingen die zijn geholpen
in coronatijd.
Heeft u nog een boodschap aan de bewoners van Nieuw Waldeck?
Wij zijn iedere dag aan het werk voor een
mooiere stad. Soms duren zaken iets lan
ger voordat ze opgepakt kunnen worden,
maar de plannen en het budget zijn er en
de realisatie volgt, zodra alle afgesproken
stappen zijn doorlopen. Dan gaan we toe
werken naar een nog mooiere wijk voor
de bewoners van Nieuw Waldeck!
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Een energiecoöperatie in
Nieuw Waldeck
We zijn begin 2021 met een werkgroep gestart gericht op het oprichten van een energiecoöperatie voor
de bewoners van Nieuw Waldeck.
Wat is eigenlijk een energiecoöperatie? In
een coöperatie werken de leden samen
om zo meer te bereiken dan ieder voor
zich. De leden, in dit geval de bewoners
van onze wijk en het wijkberaad Nieuw
Waldeck, bundelen hun krachten in de
coöperatie om hun doel te bereiken. Het
doel is om in de wijk lokale stroom op te
wekken en zo wat duurzamer te worden.
Vanuit bewoners uit de wijk kwam de
vraag of we niet iets konden gaan doen
om de wijk duurzamer te maken. Veel
daken in onze wijk liggen er ongebruikt
bij, terwijl we met zonnepanelen, lokale
stroom, kunnen opwekken. We hebben
hier het afgelopen jaar met een aantal
wijkbewoners over gebrainstormd en
daar kwamen een aantal ideeën naar
voren, waaronder dus ook om groene
energie voor onze wijkbewoners op te
wekken.
De bedoeling is dat de bewoners een zon
nepaneel kunnen aanschaffen tegen een
mooie prijs en dat ze daardoor kunnen
bijdragen aan een duurzamere samen
leving. Het is de bedoeling dat er zoveel
mogelijk panelen worden aangeschaft,
zodat er op grote schaal energie opge
wekt kan worden. Iedereen kan meedoen,
bewoners met een huur- of koophuis. We
hebben een aantal gesprekken gevoerd
met deskundigen die ons voorgingen bij
het opstarten van een coöperatie zoals
het Statenkwartier en Molenwijk. We
hebben een stappenplan opgesteld voor

het oprichten van een energiecoöperatie
en subsidie aangevraagd in het kader
duurzame initiatieven bij de gemeente.
Op dit moment zijn we op zoek naar
een verschillende daken, die geschikt en
beschikbaar zijn om de zonnepanelen op
te installeren. Hoe meer daken hoe beter.
Er zijn al wat contacten gelegd in de wijk,
maar geschikte daken vinden, blijkt mak
kelijker gezegd dan gedaan.. Het is een
voor veel bewoners nieuw initiatief, dus
dat is toch even wennen aan het idee. De
mensen die we gesproken hebben zijn
positief, maar het heeft tot op heden nog
niet geleid tot iets concreets, waarmee
we van start kunnen gaan.
De plannen liggen er, maar we kunnen
pas echt aan de slag als er daken zijn
om de zonnepanelen te plaatsen. We
willen allemaal een steentje bijdragen in
het proces van verduurzaming. Wie van
de VVE’s of bewoners binnen onze wijk
zouden willen helpen om deze groene
droom te helpen verwezenlijken. Wie
kan ons helpen? Laten we beginnen om
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Winkelwagens in de7 wijk3
Het valt op dat er de laatste tijd weer re
gelmatig winkelwagens in de wijk opdui
ken. Dat staat niet netjes en maakt dat
de wijk er armoedig uitziet. Als je win
kelwagens meeneemt naar huis, breng ze
ook weer terug, dan houden we met zijn
allen de wijk opgeruimd en netjes.
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Opknapplannen Nieuw
Waldeck
Gemeente Den Haag knapt Nieuw
Waldeck op door groot onderhoud,
groenonderhoud, het verbeteren van de
kwaliteit en het opnieuw inrichten van
de buitenruimte. Het opknapplan voor
Nieuw Waldeck is samen met bewoners opgesteld.

vergroend en er komen extra parkeer
plekken bij. Er is gestart met de uitwer
king van een Schetsontwerp.
Binnen project Herinrichting Binnen- en
Buitentuinen wordt eenrichtingsverkeer
gerealiseerd. Dit project wordt begin 2022
opgestart.

Voor de zomer is het Schetsontwerp voor
de Italiaanse buurt gepresenteerd tijdens
een digitale bewonersavond. Het opnieuw
indelen en samenvoegen van parkeervak
ken, de rijweg en het groen moet meer
rust in de wijk brengen. Er wordt gekeken
welke maatregelen nodig zijn om de
wortelopdruk (boomwortels die de stoep
omhoog drukken) aan te pakken. Op 10
november staat de tweede bewoners
avond voor de Italiaanse buurt gepland
(locatie Wings, gebouw Mozartlaan, tijd
inloop: 17.00 – 19.00 uur). Het wordt een
inloopbijeenkomst waar het concept
Voorontwerp wordt gepresenteerd en
bewoners vragen kunnen stellen. Na
de bijeenkomst wordt het Voorontwerp
verder uitgewerkt en in 2022 ter inzage
gelegd. De uitvoering in de Italiaanse
buurt is gepland voor 2023.

Ook pakt gemeente Den Haag de wortel
opdruk aan in de Amerikaans/Franse
buurt. Slechte en dode bomen worden
gekapt, bomen die nog goed zijn krijgen
groeiplaatsverbetering en er wordt een
vervangingsplan voor de verwijderde
bomen opgesteld.

Binnen project Strausspaden de lang
zaam verkeersroutes plus de groenzones,
in totaal 10 deelprojecten. Onveilige
bochten in het fietspad worden rechtge
trokken. De groenzones King Olivereiland
en de Blauwe Speeltuin worden opge
knapt en de stappaaltjes worden gereno
veerd. Het ontwerptraject is gestart. Begin
2022 bespreken we het Voorontwerp met
bewoners.
De keerlus op de Maurice Ravelweg wordt

Wilt u meer weten over de opknapplan
nen voor Nieuw Waldeck? Op 24 novem
ber praten wij u bij tijdens de bewoners
avond van het wijkberaad in wijkcentrum
De Geest.

Achter de schermen wordt er intensief
gewerkt aan de opknapplannen van
Nieuw Waldeck. Op dit moment is de
voortgang van de projecten buiten nog
niet zichtbaar. Dit komt omdat de meeste
projecten onderdeel uitmaken van een
totaalontwerp en de voorbereiding langer
duurt. Maar uw geduld wordt beloond,
als de 10 deelprojecten van de Strausspa
den eenmaal uitgevoerd worden zullen
er in korte tijd grote stappen worden
gemaakt.

Meer informatie: denhaag.nl (zoek op
‘Opknapplannen Nieuw Waldeck)
Heeft u vragen? Mail dan naar
nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl
De planningen zijn onder voorbehoud.
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Poging tot inbraak? Bel direct 112 en voor overige verdachte zaken bel gratis 09008844.
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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).
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hand- en spandiensten geleverd bij de
verschillende projecten. De laadbak van
de auto zat al snel vol met snoeiafval. Er
zijn dode takken weggehaald, ze heb
ben helpen planten en ook hebben ze
ons voorzien van het nodige advies bij
lopende projecten. Bedankt daarvoor!
Wat heeft iedereen hard gewerkt. De
wijk is weer een stukje opgeknapt door
de geweldige inzet van alle enthousiaste
buurtbewoners! Bedankt allemaal!

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
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Zaterdag 25 september 2021 was de
Snoei- en Bloeiactie in Nieuw Waldeck.
Er waren meerdere projecten aangemeld,
naast een vast aantal lopende projecten.
Om negen uur zijn we in de Geest gestart
met een kopje koffie of thee. We konden
uw hulp goed gebruiken in onze groe
ne wijk. Om half tien vertrok iedereen
richting de verschillende projecten. Het
stadsdeel Loosduinen had mankracht
toegezegd. Een hovenier heeft allerlei

6

4
7

Terugblik Snoei en Bloeiactie
zaterdag 25 september 2021

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. Het volgende Muzik(r)antje verschijnt begin april 2022.

