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In gesprek met Linda Heppener van Woningcorporatie Staedion
Ook in Nieuw Waldeck is Staedion een
grote verhuurder. Samen met HaagWonen bezit Staedion - op een paar straten en Maairust na - bijna alle huurwoningen in de wijk.
Linda Heppener werkt al enige tijd als
bewonersconsulent bij Staedion, onder
andere voor Nieuw Waldeck.
Linda, kan je vertellen wat een bewonersconsulent is?
De functie van bewonersconsulent is een
hele leuke en brede functie. Bewoners
consulenten doen heel veel. We houden
ons bezig met participatie, leefbaarheid
en ernstige overlast in de wijken waar
wij woningen verhuren. Dat doen we in
samenwerking met netwerkpartners,
zoals partijen in de zorg, de gemeente,
de politie en de wijkagent. Ik werk in een
team samen met een complexbeheerder
en de sociaal complexbeheerder.
De complexbeheerders zijn fysiek aan
wezig in de wijk. Zij houden looprondes.
Huurders van Staedion kunnen ook een
afspraak maken met de complexbe
heerder. Zij zijn mijn ogen en oren in de
wijk en worden vaak aangesproken door
bewoners. Daarnaast hebben we een be
heerder technische leefbaarheid. Deze let
op de staat van de woningen. De sociaal
complexbeheerder houdt zich met name
bezig met overlastzaken en werkt nauw
samen met de wijkagent en zorgpartners.
Wat ik soms lastig vind is dat ik als bewo
nersconsulent te maken heb met nega
tiviteit en overlast. Daar is helaas niet
altijd een klinkklare oplossing voor.
Hoeveel woningen in Nieuw Waldeck
worden door Staedion verhuurd?
In Nieuw Waldeck worden ongeveer 2200
woningen verhuurd door Staedion. We
hebben eengezinswoningen maar ook
etage woningen. De andere grote ver
huurder in Nieuw Waldeck is HaagWo
nen. Ook worden in Nieuw Waldeck een
aantal woningen verhuurd door een klein
aantal particuliere verhuurders.
Is Staedion de grootste verhuurder in
de wijk? Zijn er plannen om woningen
te verkopen?
Staedion is een sociale woningcorpora
tie. We verhuren sociale huurwoningen
onder de huurtoeslaggrens. Daarnaast
verhuren we vrije sectorwoningen.
Deze woningen hebben een huur boven
de huurtoeslaggrens en worden niet ver

We werken goed samen, bijvoorbeeld
bij grote verbouwingen informeren we
elkaar. Staedion zou intensiever willen
samenwerken om gezamenlijk projecten
aan te vliegen.

huurd via Woonnet haaglanden.
Er zijn geen plannen om woningen te ver
kopen. Er is een tekort aan huurwonin
gen. Het verkopen van woningen is ook
niet de corebusiness van Staedion.
Welk beeld heb jij van onze wijk,
Linda?
Nieuw Waldeck is een mooie, groene,
besloten wijk met pleintjes en speelgele
genheden. Dat vind ik heel erg leuk.
Maar ik zie ook veel verwaarloosde tui
nen en veel parkeerdruk. Achter de voor
deur komen veel problemen voor. Staedi
on komt veel eenzaamheid tegen. De wijk
is een vergrijsde wijk. Veel mensen zijn
alleen blijven wonen in woningen waar
zij voorheen met hun gezin woonden.
Er zijn voor hen niet voldoende betaal
bare kleinere woningen beschikbaar.
Staedion moet ‘terugbouwen’ voor oude
ren.
Een aantal mensen is naar het Loosduin
se Hof gegaan.
Is Staedion voor 100% verhuurder van
sociale woningen of is Staedion ook
met andere zaken bezig?
De corebusiness van Staedion is wonin
gen verhuren. Maar Staedion verhuurt
ook bedrijfspanden of bedrijfsruimten,
zoals in het Loosduinse Hof. Daar ver
huurt Staedion ruimte aan sociale on
dernemingen die wat kunnen betekenen
voor de wijk en de bewoners.
De andere grote verhuurder is HaagWonen. Hoe is de samenwerking tussen
HaagWonen en Staedion?

Eén op de zeven woningen in Den Haag
is van Staedion. Staedion verhuurt ruim
37.000 woningen en 6.500 overige
objecten zoals winkels, bedrijfsruimten
en parkeerplaatsen in Den Haag en
omgeving. Staedion wil ‘een eigen thuis
bereikbaar maken met de bewoners’.
Daarnaast is voor Staedion de afnemende veerkracht in de wijken op de korte
termijn het belangrijkste aandachtspunt.
De wijken hebben aandacht nodig, maar
zij hebben ook potentie. We staan aan
de vooravond van de derde generatie
stadsvernieuwing. Hierin komt alles
samen: de aanpak van woningnood, het
behoud van de natuur en het klimaat
en het vergroten van veerkracht en
leefbaarheid. Staedion omarmt deze
wijkvernieuwing. Als grootste corporatie van Den Haag kiest Staedion ervoor
om hierin een verschil te maken. Daarbij
zoekt Staedion de samenwerking met
bewoners en de partners in de stad
nadrukkelijk op.

Wat doet Staedion aan verduurzaming,
mede gezien de hoge energieprijzen?
We hebben het programma ‘samen
duurzaam’. Alle activiteiten die uitge
voerd gaan worden voor al het bezit
van Staedion staan in dat programma.
In Nieuw Waldeck zijn bijvoorbeeld al
zonnepanelen geplaatst aan de Louis
Armstrongkade. Daar is Staedion al een
jaar of twee mee bezig. Het is de bedoe
ling dat alle panden worden voorzien van
zonnepanelen. Van de bewoners wordt
een kleine vergoeding gevraagd voor deze
zonnepanelen.
Staedion probeert woningen waar groot
onderhoud wordt uitgevoerd ‘transitie
gereed’ te maken Bijvoorbeeld door het
plaatsen van dubbel glas. Nieuwbouw
woningen van Staedion worden altijd
gasloos opgeleverd. In Nieuw Waldeck
is door Staedion in de algemene ruim
tes LED-verlichting aangebracht. In Den
Haag-Zuidwest heeft Staedion samen de
gemeente meegewerkt aan een pilot voor
het verwijderen van kookgas. Een aantal
complexen zijn hierdoor nu kookgasvrij.
Dat is een grote opgave voor Staedion. De
gemeente geeft hiervoor subsidie.
Staedion zet energiecoaches in die
workshops geven of op huisbezoek gaan
om mensen tips te geven om energie te
besparen. Als Staedion ziet dat iemand
heel veel energiekosten betaalt, dan geeft
Staedion mensen tips. Dat doet Staedion
op eigen initiatief maar geïnteresseerde
huurders kunnen ook zelf Staedion bena
deren (www.staedion.nl).

Waar kunnen bewoners zich melden
als ze financieel er niet meer uitkomen?
Huurders van Staedion kunnen altijd met
Staedion bellen. Dan kan er bijvoorbeeld
een huisbezoek plaatsvinden.
We zien af en toe in de wijk werkzaamheden bij blokken huurhuizen. Wat zijn
de lange termijnplannen voor onderhoud?
In de meerjarige onderhoudsbegroting
van Staedion staat wat er op lange ter
mijn gaat gebeuren met de complexen..
De Hector Berliozstraat staat op de lijst
voor groot onderhoud in mei. Bewoners
kunnen altijd contact opnemen met
Staedion om na te vragen wanneer hun
complex aan de beurt is voor groot on
derhoud.

Wat doet Staedion om mensen die de
hoge gasprijs niet kunnen betalen te
ontlasten?
Dat is een groot probleem, vooral voor be
woners die nog op gas koken en verwar
men. De gemeente geeft een vergoeding
van 900 euro voor de lagere inkomens,
maar middeninkomens in een huurwo
ning kunnen ook in problemen komen.
Staedion heeft mensen gestimuleerd
om de maandtermijn te verhogen. Dat
scheelt in de eindafrekening. Soms gaat
Staedion met bewoners om de tafel voor
een oplossing of kijkt Staedion of er een
regeling mogelijk is.

Sommige blokken huurhuizen zien er
onverzorgd uit met scheve tegels, veel
onkruid, kapotte brievenbussen en
vocht tussen de ramen van de centrale
portiekdeur. Wat gaat Staedion hier aan
doen?
Deze zaken kunnen worden doorgegeven
worden aan Staedion als onderhouds- of
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reparatieverzoek. Uiteraard alleen als het
gaat om woningen van Staedion.
Veel tuinen moeten worden onderhou
den door de bewoners zelf. Helaas zien
we te vaak dat bewoners niet veel aan de
tuin doen. Voor groen in de buitenruim
tes van Staedion is er vaak een groen
contract met een hovenier. Dat betekent
dat de hovenier het groen bijhoudt, In
sommige gevallen betalen bewoners daar
een bijdrage in de servicekosten voor.
In sommige gevallen neemt Staedion de
kosten voor haar rekening.
Verwaarloosde tuinen en veel onkruid
kan gemeld worden bij Staedion.
Heeft Staedion voldoende middelen
voor onderhoud?
Staedion is een gezond bedrijf, maar kijkt
natuurlijk ook hoe financiële middelen
verdeeld moeten worden en welke keu
zes er gemaakt moeten worden.
Wat doet Staedion om nieuwkomers
wegwijs te maken als het gaat om
regels aangaande de woonomgeving,
zoals het op juiste manier afvoeren van
afval en grof vuil?
Als een woning verhuurd wordt maakt
de complexbeheerder een afspraak voor
een welkomstgesprek met de nieuwe
huurder. Daarin wordt gesproken over
het schoonhouden van algemene ruim
tes, wat te doen als huur niet betaald kan
worden etc.
Staedion merkt dat er veel bewoners zijn
met een rugzak. Zij hebben soms een
zorgcontract. Het welkomstgesprek vindt
dan plaats met een begeleider. Na twee
maanden komt Staedion samen met de
begeleider weer langs om te kijken hoe
het gaat.
Bij anderstalige nieuwe bewoners kan
Staedion de tolkentelefoon bellen tijdens
Loosduinse Hof: 101 appartementen
voor Wonen met een Plus
‘Wonen met een Plus’ krijgt vorm in
Loosduinse Hof.
Het voormalig verzorgingshuis Loosduinse Hof heeft een metamorfose
ondergaan om in 2022 klaar te zijn voor
het door Staedion ontwikkelde concept
‘Wonen met een Plus’. Het woonconcept is onderdeel van Staedion’s beleid
‘Met zorg een thuis’ dat inspeelt op de
behoefte van bewoners met een lichte
zorgvraag om langer thuis te wonen.
Het project ‘Loosduinse Hof’ biedt deze
mensen een prettige woonruimte in
een beschermde omgeving. Tegelijkertijd is het een wijkgerichte ontwikkeling
waarbij organisaties en wijkbewoners
samen de invulling bepalen.
Voor meer informatie zie
www.staedion.nl/projecten/onderhoud/loosduinse-hof

het huisbezoek. Door de gemeente en
Staedion wordt er alles aan gedaan om
informatie te verstrekken over het opha
len van grof vuil. Een deel van de mensen
begrijpt dat niet (vanwege de taal) of
heeft geen zin om grof vuil te bellen. Het
is een hardnekkig probleem om aan te
pakken.
Wat doet Staedion aan het verbeteren
van de samenhang in Nieuw Waldeck?
Staedion is daar hard mee bezig en sluit
bijvoorbeeld aan bij de wijktafels van de
gemeente. Staedion kijkt ook hoe zij kun
nen aanhaken bij Nieuw Waldeck Knapt
Op. Daarnaast betrekt Staedion omwo
nenden bij het Loosduinse Hof. Daar is
budget voor; ook om mensen elkaar te
laten ontmoeten. Staedion wil bijdragen
aan activiteiten in het kader van 100 jaar
Loosduinen, ook voor bewoners in Nieuw
Waldeck. Dit doen we in samenwerking
met de gemeente, de Stichting Verzilve
ren en de Commissie Loosduinen.
Er is veel ruimte in de parkeergarages.
Tegelijkertijd is er een fors parkeerprobleem. Hoe komt het dat de parkeer
garages niet volledig worden benut?
Wat kan Staedion doen aan het verlichten van de parkeerdruk?
In sommige parkeergarages zijn veel
parkeerplekken te huur. Bewoners vinden
het soms te duur om een plek te huren.
Staedion heeft gekeken of het verlagen
van huurprijzen een oplossing was, maar
de verhuur van parkeerplekken blijft
lastig. Staedion verhuurt nu ook parkeer
plaatsen aan externen via Parkgenoot.
Nadeel daarvan is dat er dan vreemden
in het parkeercomplex komen. Staedion
heeft niet het voornemen om parkeer
plekken in parkeergarages gratis beschik
baar te stellen aan bewoners.
Dat zou een financiële consequentie voor
Staedion zijn. Er is bij Staedion wel een
werkgroep die zich met deze vraagstuk
ken bezig houdt.
Linda, is volgens jou voldoende bekend
dat er plek is in de parkeergarages en
hoe je aan een plek komt?
Voor omwonenden is dat wel bekend
volgens Staedion. Maar als men zijn
auto niet kwijt kan, kan er altijd contact
worden opgenomen met Staedion om te
vragen of er plekken vrij zijn.
Er werd recent illegaal drugsafval
opgeslagen bij een parkeergarage. Zijn
parkeergarages voldoende veilig?
De meeste parkeergarages kunnen wor
den afgesloten. Staedion zorgt voor goede
sloten en de afgifte van toegangspasjes.
De complexbeheerder controleert regel
matig de parkeergarages. Maar Staedion
kan niet voorkomen dat er voor korte tijd
bijvoorbeeld illegaal drugsafval of vuur
werk wordt opgeslagen.

Win een deurdranger en reageer direct!
Wij vinden als Wijkberaad Nieuw Wal
deck een lage energierekening ontzettend
belangrijk! Hoe minder geld wij daaraan
kwijt zijn hoe beter. Minder stoken is
daarom een hele goede zaak! Met een
deurdranger op de scharnieren van je op
zetdeur, gaat de deur automatisch achter
je dicht en blijft de woonkamer warm en
betaal je minder voor de energierekening.
Vandaar dat we een aantal deurdrangers
uitdelen aan de eerste bewoners die ons

een mail sturen.
Stuur je mail
naar nieuwwald
eck@hotmail.
com met daarin
je telefoonnum
mer, dan nemen
we z.s.m contact met je op!
Wij gaan voor een lagere energie
rekening, u ook?

Beter een goede buur….
Goed contact met de buren is goud
waard. Echte mazzelaars kunnen op
elkaar rekenen in voor- en tegenspoed.
Er zijn buren die, bij wijze van spreken,
bij elkaar ‘de deur plat lopen’. Anderen
maken af en toe een praatje met elkaar
over de schutting of tijdens het uitlaten
van de hond. Goed burencontact draagt
bij aan ons woongenot. Overlast daarentegen….

.....dan een buur die
overlast veroorzaakt
Je zult er maar last van hebben, van
buren die overlast veroorzaken. Wat doe
je dan? Het is belangrijk om zo vroeg
mogelijk iets te doen aan burenoverlast.
En te werken aan een goede relatie. Je
hoeft geen vrienden te worden, maar als
buren zit je aan elkaar vast. Ruzie met
je buren kan je woongenot behoorlijk
verzieken. Als je ’s nachts wakker ligt van
de wasmachine van de buren, maak het
bespreekbaar. Spreek je buren erop aan,
want als je het probleem niet bespreekt
kunnen zij niet weten dat jij last hebt
van de wasmachine.
Makkelijk praten
Je buren aanspreken bij overlast dat is
makkelijker gezegd dan gedaan. Op www.
problemenmetjeburen.nl/tips vind u
tips. Ga bijvoorbeeld niet met uw buren
in gesprek als u kookt van woede. Leg
tijdens het gesprek uit wat voor overlast
je ervaart en wat het met je doet. Luister

ook naar je buur. Het is mogelijk dat je
buur niet door heeft dat het je ergert of
dat de buur een goede verklaring heeft
hiervoor. Probeer begrip voor jouw situ
atie te krijgen, maar heb zelf ook begrip
voor je buur.
Zoek nooit in een opwelling het conflict
op
Stel je buren geven een feestje met luide
muziek en veel gasten. Iedereen is aan
het lachen en praten. Wat denk je dat
er zal gebeuren als je dan roept: ‘Nu is
het afgelopen met de herrie. Dit is al
de derde keer dat ik jullie vraag om op
te houden!’. Je buren zullen zich dan
waarschijnlijk aangevallen voelen. En de
gasten zullen mogelijk gaan lachen. Zelf
voel je je hierdoor niet serieus genomen.
Doe oordopjes in en stap de volgende dag
op je buren af en maak afspraken over
het houden van feestjes.
Zoek hulp
Als je er niet uitkomt met je buren zoek
dan hulp. Buurtbemiddelaars kunnen
helpen bij het voeren van lastige gesprek
ken. Voor buurtbemiddeling kijk je op
www.problemenmetjeburen.nl of vraag
ernaar bij de gemeente. Als buurtbe
middeling niet helpt kan je terecht bij
het Juridisch Loket. Als je buren hebt
die verward gedrag vertonen dan kan je
het ‘Landelijk meldpunt zorgwekkend
gedrag’ om advies vragen of daar een
melding doen.

Waar kan ik terecht bij burenoverlast?
www.datismakkelijkpraten.nl tips en advies voor een gesprek met je buren
www.nsg.nl tips voor minder geluidshinder
www.problemenmetjeburen.nl voor het vinden van een buurtbemiddelaar
voor psychische en psychosociale hulp
www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl bij zorgen over iemand gedrag
www.juridischloket.nl juridisch advies en informatie over de kosten van een
rechtszaak
www.rvr.org informatie over gefinancierde rechtsbijstand
www.politie.nl bij spoed of agressief gedrag
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leefbaarheid/vraag-en-antwoord/watmoet-ik-doen-bij-burenoverlast

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 Muzik(r)antjes. Aanmelden kan via de
mail: nieuwwaldeck@hotmail.com
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Hoe krijg ik mijn huis goedkoop warm?
Energie besparen, verduurzamen,
het wordt steeds belangrijker. In het
Muzik(r)antje van september vorig jaar
ging het heel optimistisch over je energierekening als spaarvarken en over
kleine besparingen. Inmiddels is door
de gestegen energieprijzen, energie besparen noodzakelijk voor een gezond
huishoudbudget. En de ervaring leert
dat, afhankelijk van je huis, een besparing tot 70% realistisch is. Met een
subsidie en een goedkope lening is het
bijna voor iedere huiseigenaar haalbaar. In dit artikel richten we ons op
huiseigenaren. Als je meer wil weten
wat er voor huurwoningen mogelijk is,
neem dan contact op met de energiecoach van je woningbouwcorporatie.
Wat kun je doen om je huis te verduurzamen?
Er zijn grofweg drie mogelijkheden:
isoleren, aanpassen van je verwarmings
installatie en zorgen voor zonnepanelen.
Isoleren
Of isoleren nodig is, hangt af van de leef
tijd van je huis. In Nieuw Waldeck zijn
de meeste huizen ongeveer 43 jaar oud.
Meestal hebben ze dubbel glas, maar vrij
oud. Ook is de isolatie vaak wat ingezakt,
waardoor de bovenverdiepingen minder
goed geïsoleerd zijn dan de beneden
verdiepingen. Na-isolatie met schuim
is tegenwoordig niet al te duur en toch
milieuvriendelijk en veilig.
Een tweede effectieve manier van iso
leren is het vervangen van het (dubbel)
glas. In huizen van deze leeftijd is het
dubbel glas veel minder effectief. Je kunt
kiezen uit HR++ of HR +++ glas. De laat
ste variant is natuurlijk het best isole
rend, maar ook duurder. Zeker in combi
natie met na-isolatie erg effectief.
Nieuw Waldeck heeft veel water. Dat
merk je soms ook in de kruipruimtes.
Die zijn koud en vochtig. Isoleren van de
kruipruimtes helpt daarbij. Wat mogelijk
is, hangt af van de diepte van de kruip
ruimte. Bij een diepe ruimte (meer dan
50 cm) is isoleren van de vloer aan de
onderkant een optie. En als dat niet mo
gelijk is, kan de vloer van de kruipruimte
opgevuld worden met kunststof parels, in
combinatie met folie.
De voeten zijn warm, maar het hoofd is
nog koel. Dan is dakisolatie een mogelijk
heid. Goed laten onderzoeken, veel daken
zijn goed geïsoleerd en het kost wel wat.
De verwarming
Vrijwel alle huizen hebben in deze wijk
centrale verwarming. Meestal met een
moderne hr-ketel. Toch kun je fors op
gas besparen door een warmtepomp te
installeren. Warmtepompen werken op
een vergelijkbare manier als een koelkast
of een airconditioning. Alleen produceren
ze warmte. Als je er meer van wil weten
ga dan naar deze website:
https://warmtepomp-weetjes.nl/.
Warmtepompen zijn er al vrij lang, maar
de laatste tijd worden ze snel verbeterd.
Laat je dus goed voorlichten.
Warmtepompen draaien op elektriciteit.
Die energie wordt zeer efficiënt benut,
waardoor je al snel goedkoper uit bent
dan met een traditionele hr-ketel op gas.
Zeker wanneer je ook nog zonnepanelen
hebt.

Wat gebeurt er de komende
tijd in de wijk?

Je kunt kiezen tussen verschillende
typen, maar op voor het type huizen in
Nieuw Waldeck is de hybride warmte
pomp zeker geschikt. Deze warmtepomp
zet je naast een hr-ketel. Als het dan
heel koud is, zorgt de hr-ketel voor extra
warmte. Je bent niet van het gas af, maar
je verbruikt wel veel minder gas. Heel
veel minder, tot 75% minder gas. Het
extra elektriciteitsgebruik valt erg mee,
ongeveer 1000 kWh per jaar. Maar dan
bespaar je zomaar 900 m3 gas.
Warmtepompen werken vaak met
zogenaamde ‘lage temperatuur verwar
ming’. Bij dat systeem wordt het water
in je cv-systeem niet warmer dan 50
graden. Perfect bij vloerverwarming. Als
je dit met radiatoren combineert, zijn
radiatorventilatoren noodzakelijk om te
zorgen voor een goede verspreiding van
de warmte. En goede isolatie. Hoe beter
de isolatie, hoe beter de warmtepomp je
huis verwarmt.
Zonnepanelen
En tenslotte kun je ook zelf je energie
opwekken. Vaak de eerste maatregel
die mensen nemen. Zonnepanelen zijn
de laatste jaren steeds beter en steeds
goedkoper geworden. Je ziet ze nu overal
in de buurt, ook de corporaties plaatsen
ze steeds meer. Met 8 tot 14 panelen kun
je in een groot deel van je energiebehoef
te voorzien. Ook hier geldt, laat je goed
voorlichten wat in jouw situatie moge
lijk is. Afhankelijk van je type dak zul je
meer of minder profijt hebben. Een plat
dak is uiteraard ideaal.

Financiering
Er zijn veel subsidies mogelijk voor ener
giebesparing. En goedkope leningen zijn
ook voorhanden.

Bloemschikken bij de GroeneGeest
(aanmelden verplicht)

8 juni Buitenspeeldag
Op woensdag 8 juni is het Nationale Bui
tenspeeldag. Op de Louis Armstrongkade
is er weer volop aandacht voor sport en
spel voor de kinderen. Er is van alles te
doen. Komt u ook?!

Happy Stones beschilderen

Wijkdag 25 juni
Wat gaan we allemaal doen op de Wijk
dag? Zie hieronder een overzicht.

Graffiti
Verder luchtkussens, spelletjes,
schminken, wat lekkers en muziek

Kanotocht door de wijk (aanmelden
verplicht)

Eind jaren 70 is gestart met de bouw
van de wijk Nieuw Waldeck. Om precies te zijn is in 1976 de eerste paal
geslagen en is in 1982 de wijk afgerond. De gehele wijk is dus inmiddels
minimaal 40 jaar oud.
Het wijkberaad Nieuw Waldeck wil graag
een verzameling van beeld- en fotoma
teriaal over onze wijk verzamelen om de
geschiedenis van onze wijk niet verloren
te laten gaan.

Aanmelden kan via nieuwwaldeck@hot
mail.com Houdt onze sociale media in de
gaten voor de details en aankondigingen.

Heeft u beeldmateriaal van Nieuw Wal
deck dat u graag wilt delen? Stuur een
mail naar nieuwwaldeck@hotmail.com
Het mag oud beeldmateriaal zijn van bij
voorbeeld rondom de bouw van de wijk,
maar recenter beeld- of fotomateriaal is
ook welkom!
Als wij genoeg beeldmateriaal kunnen
verzamelen, willen we dit graag gaan
gebruiken voor een expositie of mogelijk
een boekwerk.

Via het warmtefonds (www.warmtefonds.
nl ) kun je goedkoop geld lenen voor
energiebesparing. En eindelijk heb je
mazzel dat je in Den Haag woont, want
de gemeente Den Haag vergoed de rente
sinds dit jaar (https://declareren.energie
bespaarlening.nl/denhaag/)
Voor zonnepanelen kun je bovendien de
btw terugvragen, vaak via de leverancier.
Per 1 januari 2023 vervalt de BTW voor
zonnepanelen zelfs helemaal.
De overheid heeft een zogenaamde ISDE
subsidie voor 30% van de kosten van je
investering. Dan moet je wel twee maat
regelen of meer nemen.
Milieu-centraal (www.milieucentraal)
heeft de subsidies mooi op een rijtje
gezet voor je.
Dief van je portemonnee?
Is investeren in duurzaamheid slim? Ja,
binnen een jaar of tien heb je een groot
deel van je investering terugverdient,
afhankelijk van je situatie. En je bespaart
fors op uitstoot van broeikasgassen. En
dat is beter voor de toekomst van de pla
neet. En Nieuw Waldeck maakt daar toch
echt wel onderdeel van uit.

De zon schijnt
in Nieuw Waldeck
Ken jij iemand die het verdient om in het zonnetje gezet
te worden?
Bijvoorbeeld iemand die iets bijdraagt aan de wijk, het gevoel van samenzijn in
de wijk bevorderd of iemand die anderen helpt in lastige tijden?
Laat het ons vooral weten, dan verzorgen wij een aardigheidje!
Mail je verhaaltje naar: nieuwwaldeck@hotmail.com
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Stand van zaken opknapplannen Nieuw Waldeck

Wat hebben we de laatste
tijd gedaan?

Momenteel worden er door de gemeente
voornamelijk uitvoeringswerkzaamheden
gedaan in de Amerikaans-Franse buurt.
Stoepen en stukken fietspad zijn, of wor
den, ontdaan van oneffenheden voorna
melijk veroorzaakt door de wortelopdruk
van bomen. In de Duke Ellingtonstraat en
Louis Armstrongkade zijn een viertal ver
keersdrempels geplaatst om de snelheid
in deze straten te beperken.
Bij enkele bomen is de boomspiegel uit
gebreid om de groeiplaats van de desbe
treffende boom te verbeteren. De voor
jaarsstormen hebben ervoor gezorgd dat
enkele van de geplande bomen niet meer
aangepakt hoefde te worden; deze waren
ondertussen omgewaaid. Dit bevestigd
de noodzaak dat investeren in de natuur
van Nieuw Waldeck noodzakelijk is om
toekomstige schades te voorkomen.

19 maart Afvalactie
Nieuw Waldeck Ruimt Op! Zaterdag
19 juni was het zover, Nieuw Waldeck
Ruimt Op, de Landelijke Opschoondag
editie! We hadden 20 aanmeldingen van
enthousiaste bewoners, volwassenen en
kinderen. Om tien uur zijn we gestart. De
afvaloogst was overdadig, 25 vuilniszak
ken met vuil hebben we met zijn allen
opgeruimd, en een fiets en een plastic
afvalbak. Alle deelnemers hebben na
mens het wijkberaad Nieuw Waldeck een
welverdiend bedanktasje gehad.

De ontwikkelingen van Nieuw Waldeck
Knapt Op worden bijgehouden op de
website denhaag.nl/nieuwwaldeckknap
top
Heeft uw vragen over de pro
jecten? Mail uw vraag naar
nieuwwaldeck@hotmail.com

Autodelen in Waldeck
Marleen Quakkelaar woont in Waldeck
en is gestart met een project autodelen
in Waldeck. We hebben één gemeen
schappelijk doel: op een betaalbare ma
nier elektrisch willen rijden door samen
met buurtgenoten leaseauto’s te delen en
hiermee de parkeerdruk te verminderen
en het milieu te ondersteunen.
Aanvullende informatie: Er staat altijd
een auto op maximaal 300 meter lopen
van alle deelnemers, maar deze afstand
wordt door de groep bepaald. De maxi
male leasetijd is vier dagen. Bij een
langere periode is het voordeliger om via
een leasemaatschappij zelf een auto te
huren. Goed nieuws: Binnen twee tot drie
maanden na de start van de proefperiode
krijgen de leaseauto’s een eigen parkeer
plek toegewezen door de gemeente. Er
zijn parkeerplaatsen met normale laad
palen en snelladers (die zijn duurder).
Je kunt als groep zelf je tijd instellen die
je tussen reserveringen nodig denkt te

April
De afvalknijpers van de laatste winactie
zijn uitgedeeld. Sommige kwamen ze op
halen, andere knijpers werden gebracht.
Heel veel plezier ermee en hopelijk wordt
onze wijk daardoor nog schoner!
20 april Bewonersvergadering
Op 20 april hebben we de bewonersver
gadering gehad. Ruim 30 bewoners en
partners waren aanwezig om te horen
wat er in de wijk speelt en om afscheid
te nemen van onze oud-voorzitter en be
stuurslid Henk de Valk. Hij kreeg uit han

hebben om de auto op te laden, bijv. een
half uur. De gemiddelde actieradius van
een elektrische auto is 450 km.
Momenteel hebben we nog niet genoeg
deelnemers om te starten. Meldt u dus
zo snel mogelijk aan, als u interesse hebt
om deel te nemen.
Voor meer informatie:
autodelenwaldeck@gmail.com

den van de stadsdeeldirecteur Segbroek,
Annette de Graaf, een Haagse stadspen
ning uitgereikt wegens 23 jaar inzet in de
wijk als bestuurslid van het wijkberaad
en jarenlang afgevaardigd lid namens het
wijkberaad bij de Commissie Loosduinen.
Nogmaals bedankt Henk! Wat verder op
de agenda stond: de ontwikkelingen in
de wijk, Nieuw Waldeck Knapt Op, de
wijkagenda en de financiën.
28 april Vleermuizentocht
In de algemeen bestuursvergadering was
het idee geboren om een vleermuizen
tocht te doen in de wijk. We kende via
via iemand die hier veel van weet en het
contact was gelegd. Er was ruimte voor
20 aanmeldingen. Er waren er maar liefst
30 aanmeldingen. Voor de tien aanmel
dingen die niet mee konden, gaan we
proberen een nieuwe tocht te plannen.
Bedankt Kees!
Voor een uitgebreider verslag van de vleermuizentocht zie onze website en sociale
media.

14 mei Snoei- en bloeiactie
Er waren een aantal aanmeldingen voor
projecten voor de Snoei en Bloeidag. We
hebben voor elk project een aantal plan
ten geregeld, zodat iedereen zijn project
kon opleuken met een beetje kleur. Er
is vooral aangeplant en onkruid gewied
en natuurlijk zijn de tuinen zomerklaar
gemaakt. Bij de GroeneGeest kon je een
zonnebloem ophalen voor de wedstrijd
wie de grootste zonnebloem kan laten
groeien. Doet u de volgende keer ook
mee?!

Energietoeslag aanvragen en geldzaken
De energieprijzen zijn fors gestegen en
is voor veel huishoudens een probleem
geworden. De overheid geeft in 2022 een
energietoeslag van € 900 voor mensen
met een laag inkomen dat niet meer dan
130% van het minimumloon is.
Het is hoogste tijd om de toeslag aan te
vragen. Doe de aanvraag tot en met 30
juni 2022.
De energietoeslag moet door de hoofdbe
woner worden aangevraagd.
U heeft recht op de energietoeslag 2022
als u:
• I n Den Haag ingeschreven staat;
• een laag inkomen heeft;
• e
 en eigen woning en een energiecon
tract heeft;

of als de huur hoger is dan € 375 inclusief
energiekosten.
Hoe hoog uw inkomen mag zijn en wat
de voorwaarden zijn, kunt u lezen op de
website www.denhaag.nl/energietoeslag.
Op de website wordt binnenkort een aan
vraagformulier geplaatst voor bewoners

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

die niet bij de gemeente bekend zijn.
Voor bewoners die een brief van de ge
meente hebben ontvangen omdat zij een
uitkering ontvangen of een Ooievaarspas
hebben, kunnen de aanvraag doen via
de website www.mijndenhaag.nl. U heeft
voor de aanvraag een DigiD code nodig.
Voor hulp bij het invullen bent u tijdens
kantooruren welkom bij één van de ad
vies- en informatiebalies in het stadhuis
(Spui 70) of het stadsdeelkantoor Escamp
(Leyweg 813).
Geldzaken. Wist u dat het Gezondheids
centrum Nieuw Waldeck, Strauslaan 90,
een gemeentelijke Helpdesk Geldzaken
heeft en u kunnen helpen met geldza
ken. Heeft u een vraag over geld of wilt

u inzicht in uw financiële situatie? De
helpdesk is bereikbaar op 070-353 61 88
of via de website www.helpdeskgeldza
ken.nl. Iedere woensdagochtend is er
iemand voor advies op afspraak in het
gezondheidscentrum aanwezig. Maak
een afspraak via de hiervoor genoemde
website. Klik op: ‘Maak een afspraak’,
klik op ‘locatie bij jou in de buurt’ en klik
daarna op de locatie ‘Gezondheidscen
trum Nieuw Waldeck’.
Disclaimer: Het Wijkberaad Nieuw Waldeck is
op generlei wijze aansprakelijk voor onjuiste
of onvolledige verstrekte informatie of fouten
in de aanvraag of het niet verkrijgen van de
energietoeslag.

STICHTING WIJKBERAAD NIEUW WALDECK
Tel.: 070-3979606 | E-mail: nieuwwaldeck@hotmail.com | www.nieuwwaldeck.nl
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 september 2022.

