
Duno: 
gezellige 

voetbalclub 
wordt veel 

gedaan

Slecht 
parkeren

Buurtkamer 
wordt weer vaak 
gebruikt. leuke 

activiteiten. 
Sporten voor 

bewoners.

Buurtkamer zoekt 
geen 

samenwerking 
met wijkcentrum 
Vruchtenbuurt

Wijkcentrum 
Vruchtenbuurt 

zoekt geen 
samenwerking 

met buurtkamer 
Vruchtenbuurt

Wijkcentrum 
vruchtenbuurt: 

birgde en 
klaverjassen

Buurtkamer 
notenbuurt. 

Activiteiten samen 
koken en 
knutselen. 

Laagdrempelig.

Harvast: 
Door expats 
veel verloop 

geweest

Groepswonen. Zoek 
samenwerking met 
Thorbeckelaan voor 
gebruik faciliteiten

HVV Ras 
Geweldige 

kleine familie 
voetbalclub

Buurthuis van 
de toekomst 

veel 
activiteiten

Groot complex 
met betrokken 

bewoners, 
moestuin en 
eetproject

Notenplein: 
Speeltuin is 

niet leuk

Waanzinnige 
waldecktuin: Saaie 

muur, slechte 
verlichting. weinig 
speelactiviteiten

Strauspad 
(fetspad door 
de wijk) weinig 

verlichting

Speelplek 
toscinilaan. Te 

dichtbij het 
water 

(gevaarlijk)

Beethovenpark. 
Hangplek voor 

jongeren

Speeltuin 1ste 
strauspad. 
Moet echt 

opgenknapt 
worden

Beethovenpark. 
Speelvoorzieningen 
worden ook door 

oudere jeugd gebruikt 
als hangplek. Dit geeft 

overlast voor 
omwonenden

Speeltuin 1ste strauspad. 
Speelvoorzieningen 

worden ook door oudere 
jeugd gebruikt als 

hangplek. Dit geeft overlast 
voor omwonenden

Speelplek 
toscinilaan. worden 

ook door oudere 
jeugd gebruikt als 
hangplek. Dit geeft 

overlast voor 
omwonenden

algemeen: 
ontmoetingsplek 
voor jongeren - 

buiten - ontbreekt. 
Doelgroepen + 

maatwerk

Loosduinse 
hof. Moet nog 
bekendheid 
krijgen in de 

wijk.

Kinderboerderij. 
Opknapbeurt 

nodig hekwerk 
is slecht

Winkelcentrum 
SAF. Geen 

Casino !!! (2 
maal benoemd)

Winkelcentrum 
SAF. 

Wnkelcentra 
"Lokale 

ecnomie" ??!

Winkelcentrum 
Diepenbroeckhof. 

Wnkelcentra 
"Lokale ecnomie" 

??!

algemeen: Zoeken 
naar manieren 

om bewoners in 
kleiner gebied te 

verbinden  
(straat/buurt)

algemeen: Mensen 
gebruiken wel de 'bij 
ons in Loosduinen' 
FB- groep, maar niet 

de HOPLR- app

tegenover de politie. 
Flatwoningen. 

Verborgen armoede; 
multiproblematiek

Hofstadlyceum. 
Contact en 

overleg wijk is 
wenselijk

algemeen: 
Welzijn. Meer 

kinder- en 
jeugdwerk 
preventie

algemeen: 
Welzijn. Meer 

kinder- en 
jeugdwerk 

preventie voor 

algemeen: Sociale 
huurwoningen.  Gebrek 

aan zelforganiserend 
vermogen; gebrek aan 

sociaal netwerk;  
gebrek aan 

toekomstperspectief

algemeen: Voor 
de jeugd 

(tieners) meer 
speelmogelijkhe
den. Skatebaan!!

Strauspad (fetspad 
door de wijk) is druk 
befietst. er ontbreekt 
een wandelpad naast 
fietspad. Voetgangers 

lopen overal (dat levert 
gevaarlijke situaties op)

algemeen: Oud 
Waldeck. 

Criminaliteit - 
weer bellen. en 
eenzaamheid/.

algemeen: Nieuw- Waldeck. 
Sociale problematiek hoog 

percentage geplaatste 
bewoners; armoede; 

verslavingsproblematiek; 
jongerenoverlast; 
openbare ruimte: 

budgetten onderhoud 
openbare ruimte

algemeen: 
Noord. We 

missen kleine 
speeltuintjes

Zwembad 
Watertor. 

Parkeren is 
echt 

dramatisch

Zwembad 
Watertor. 

Jammer dat het 
in de vakantie 

dicht is

Wijkberaad N- 
Waldeck. Aan 

tafel geen 
ervaring mee

Parnasia 
Rosenburg. 
Soms wat 

overlast maar 
niet veel

Hofstadlyceum. 
Veel overlast 

van jongeren en 
zwerfafval

Hofstadlyceum. 
Veel overlast 

van jongeren en 
zwerfafval

Hofstadlyceum. 
Contact en 

overleg wijk is 
wenselijk

Mariscollege. 
Veel overlast 
van jongeren 
en zwerfafval

Mariscollege. 
Veel overlast 
van jongeren 
en zwerfafval

Mariscollege. 
Veel overlast 
van jongeren 
en zwerfafval

Gezondheidscentr
um. Wordt niet 

echt gewardeerd. 
Slecht personeel, 

te weinig 
huisartsen

Meer 
verbinding 
met de wijk

Bibliotheek N- 
Waldeck. Veel 
hondenpoep. 

Oplossing? 
Nieuwwaldeck@bibli

otheekdenhaag.nl

Winkelcentrum 
Diepenbroeckhof. 
Slecht parkeren

Winkelcentrum 
Diepenbroeckhof. 
Grote winkels is 

slecht voor 
cohesie

Winkelcentrum 
SAF. Grote 

winkels is slecht 
voor cohesie

algemeen: Er mag 
geen natuur weg 
voor bebouwing 
(het moet blijven 

zoals het is)

algemeen: 
Notenbuurt. Geen 
wijkberaad; geen 
buurtpreventie; 

parkeerdrukte; geen 
verbinding tussen 
oud- nieuw(bouw)

Buurthuis De 
Geest moet 
opgeknapt 
worden!

algemeen: N- 
Waldeck. Kwetsbaar; 

armoede; hotspot 
energiearmoede; 

schulden; 
puberoverlast

Mariscollege. 
Scholen 

belangrijk. 
Contact met 

de wijk

Mariscollege. 
Scholen 

belangrijk. 
Contact met 

de wijk

Hofstadlyceum. 
Scholen 

belangrijk. 
Contact met de 

wijk

Hofstadlyceum. 
Scholen 

belangrijk. 
Contact met de 

wijk

Gezondheidscentr
um. Mooi 

samenwerkingsve
rbanden met 

Helpdesk 
Geldzaken

Winkelcentrum 
SAF. Leuke 

winkels

Winkelcentrum 
Diepenbroekhof. 

Leuke winkels

Politie. Zeer 
belangrijk 
in de wijk. 

Korte lijnen

Vrije schoo 
Wonnebald. 

Sociale cohesie, 
ontmoeting, 

lokaal voedsel.

Winkelcentrum 
Diepenbroekhof. 

Winkelvoorziening
en goed op orde

Winkelcentrum 
SAF. 

Winkelvoorzieni
ngen goed op 

orde

Politie. 
Moet 

blijven

Echte 
Natuur 
moet 

blijven

Winkelcentrum 
Mooi opgeknapt. 
leuke winkels.ook 
uitgebreid aanbod 

voor winkels

Kinderboerderij. 
Toegankelijk 

voor iedereen. 
Leuke 

kinderboerderij

Zwembad 
Watertor. 

Mooi 
zwembad

Notenplein: 
Speeltuin 
en plein 

samenhang

HVV Ras 
Voetbalclub 
is positief

Duno 
Voetbalclub 
is positief

Winkelcentrum 
Diepenbroekhof. 

Actieve 
bewonerscommis
sie Haag Wonen 

Flat.

Mozartpark.  = 
natuur = verbinding 

= moestuin  = 
vrijwilligers = kunst 
= sociale cohesie

Kinderboerderij. 
Goede aanvulling 

op wijk. Mooie 
speeltuin er naast

algemeen: 
Amerikaanse buurt. 
Organisatiekracht 
op straatniveau. 

Grote 
betrokkenheid.

algemeen: Veel 
groen; veel 

voorzieningen voor 
alle leeftijden 

(winkels, scholen, 
openbaar vervoer).

Speelplek 
toscinilaan. 

mooi 
geworden

Politie. Zeer 
sociaal. 
Goede 

wijkagenten

Loosduinse hof. 
Mooi verbouwd. 
Div doelgroepen 
restaurant in de 

wijk

Beethovenpark. 
Fijne 

ontmoetingsplek 
voor de jeugd. 

Speelvoorzieningen 
worden goed 

gebruikt

Strauspad (fetspad 
door de wijk). Fijne 
ontmoetingsplek 

voor de jeugd. 
Speelvoorzieningen 

worden goed 
gebruikt

Speeltuin 1ste 
strauspa. Fijne 

ontmoetingsplek 
voor de jeugd. 

Speelvoorzieningen 
worden goed 

gebruikt

Speeltuin 
Toscnilaan. Fijne 
ontmoetingsplek 

voor de jeugd. 
Speelvoorzieningen 

worden goed 
gebruikt

Bibliotheek N- 
Waldeck. Zeer 
toegankelijk. 
Vriendelijke 
persooneel

Bibliotheek N- 
Waldeck. 

Aamwezigheid 
cultuuranker

Vrije schoo 
Wonnebald. 
Jaarfeesten. 
Lentemarkt

Buurthuis De 
Geest. 

Aanwezigheid 
Jeugd- en 

kinderraad

Hoe voeg ik een geeltje toe?
Stap 1. Klik aan de zijkant op 'Sticky Note' Stap 2. Kies ene kleur Stap 3. Klik op de kaart waar je de notitie

wil neer zetten

Stap 4. Typ de tekst

Stap 5. Kikt naast je net geschreven 
notitie (toch nog iets veranderen, druk 
dubbel op de notitie, dan kan je weer 
tekst toevoegen). Muis ingedrukt houden 
kan je notitie verslepen)

Stap 6. alles wordt automatisch 
opgeslagen

Stap 7. Kom je er niet uit. Stuur een mail 
naar mij. Wouter.hoog@denhaag.nl

Klik eenmaal
aan om
door de
documenten
te scrollen 
(zie 
afbeeldinge
n hieronder)

algemeen: 
Herhaalde reclame 
maken voor Hoplr. 

Groep van 
Vanavond daar ook 

nog een keer op 
wijzen.



Veilig 
voelen

verloederde 
plekken

Onvoldoende 
verlichting Vandalisme Drugshandel

Opknapplannen 
uitvoeren !!

Mensen met 
GGZ- 

achtergrond 
veroorzaken 

soms overlast

Hangjongeren

Maak eens een 
praatje met de 

hangjongeren. Als 
je ze kent en zij 

jou dan voelt het 
beter

BIT 
Teams

Blauwe 
speeltuin en 

buslus 
vermnijden 

mensen

Niet naar 
buiten 

dureven

Elkaar 
kennen of 
herkennen 
stimuleren

Randvoorwaarde 
om prettig en 

gelukkig in de wijk 
te wonen

Meer 
straatfeestjes 

aanvragen

Meer 
melden

op avond zelf 
aangedragen

Uit de 
enquête

Argumenten 
voor

Argumenten 
tegen

Hoe reageer 
jezelf. Meer 
handhaven 
doet een 

ander

Inspelen op incidenten. 
Organiseer een 

bijeenkomst als er iets 
gebeurt in de straat 

(verhoog je de 
betrokkenheid en 

meldingsbereid mee)

Betere 
informatie 

over 
subsidiemogeli

jkheden

Handhaven met 
oud en nieuw! 

schuren liggen vol 
met vuurwerk 

bommen

Het 
onderwerp



op avond zelf 
aangedragen

Uit de 
enquête

Argumenten 
voor

Argumenten 
tegen

Prettig 
wandelen/fietsen 

/verblijvenHet 
onderwerp

Kuilen en 
gaten in 
de weg

Boomwortels 
drukken de 
tegels kapot

Tegels 
zijn 

kapot

Knap op 
plannen

Struikelpunten 
aanpak

Tempo 
met 

NWKO

Uitvoeren 
NWKO

Extra geld 
nodig voor het 

opknappen 
van de wijk

Achterstallig 
onderhoud

Onveilig 
groen

Zichtbare 
handhaving

Meer 
wijkagenten 
(Megan is 1 
persoon)

Bit/BPT

Voorlichting 
BOA (Waar 

speelt wat in 
de wijk)

Gevaarlijk 
om te 

wandelen

Minder valide 
bewoners 

faciliteren met 
hulpmiddelen (en 

hoe ze die 
gebruiken)

Mensen 
vallen

Kennis 
maken met 

nieuwe 
buren

Meer 
ontmoeting
splekken is 
belangrijk

Voorwaarden 
om fijn te 

leven in de 
wij k

Zorg ervoor 
dat de 

bestrating ook 
laagdrempelig 

is

Geen auto's op 
de stoep 

(Thorbeckelaan)

Bewoners laten 
meedoen. 

nieuwe 
bewoners 

welkom heten

Frisse 
tegels



op avond zelf 
aangedragen

Uit de 
enquête

Argumenten 
voor

Argumenten 
tegen

Meer 
cultuur 

en Sport

Meer 
ruimtes 

voor sport 
en cultuur

Wie betaalt voor 
jeugd en ouderen 
met kleine beurs? 
Hoe doen we dat?

Tekort en 
vrijwilligers

Veel bekwame 
gepensioneerden

Boven mozartlaan 
andere behoeftes 

dan onder de 
mozartlaan

Er zijn al veel 
sportverenigi

ngen in de 
wijk

Vrijwilligers voor 
gastheer/gastvr
ouw bij culturele 

activiteiten bij 
de bibliotheek

Streetsport 
terug in de 
wijk voor 

kinderen + 
jongeren

Jongerenbus 
met 

sportspullen 
op het 

notenplein

Talentn van de 
bewoners 
ophalen -> 

waaraan willen ze 
vrijwillig mee 
organiseren

Het 
onderwerp

Wijk denkt mee 
met 

programmering 
Cultuuranker 
Bibliotheek



op avond zelf 
aangedragen

Uit de 
enquête

Argumenten 
voor

Argumenten 
tegen

Het 
onderwerp

Prettige 
omgeving 
om oud te 

worden

Weinig 
plekken om 
kleiner te 
wonen die 

betaalbaar zijn

Eenzaamheid 
bij het ouder 

worden

Weinig 
verbindingen 
tussen jong & 

oud

Veel 
activiteiten 

voor ouderen 
in de wijk Spelletjes

Nieuw 
Waldeck 
Knapt OP

Stoepen en 
straten 
liggen 
scheef

Geen veilig 
gevoel in de 
avond om 

naar buiten te 
gaan Ondersteuning 

vanuit 
Parnassia/hulp

instanties 
ontbreekt

Buurt 
BBQ

Wijkfeest
Vrijwilligers bij 

gepensioneerden 
krijgen (maar 

moeilijk)

Duno 
aanschuiftafel



op avond zelf 
aangedragen

Uit de 
enquête

Argumenten 
voor

Argumenten 
tegen

Het 
onderwerp

Laagdrempelige 
hulpverlening

In de wijk 
worden veel 
mensen met 
problemen 
geplaatst

Bij problemen 
wordt er laat 
aan de bel 
getrokken 

door de buurt

Voor mensen met 
GGZ- problemen 

moeilijk om 
contact me 

anderen te maken

Niet iedereen 
weet dat de 
gemeente 

verwacht dat je 
op je buren let

Niet alle 
bewoners 
willen naar 

elkaar 
omkijken

Participa
tiekeuke

n

Buurtkamer 
Notenbuurt

Leger 
des Heils 

BRON

Achter de 
voordeur

Privacy 
wetgeving. Geen 

informatie als 
betrokken 

buren

Vaak instroom van 
mensen buiten 

zorgovereenkomst 
(moeilijk zicht op te 
krijgen, ook vanuit 

coorperaties)

Zorgovereenkomst 
bij plaatsing van 

persoon met GGZ- 
problemen. 

Waardoor er in 
gegrepen kan 

worden

Hulpweigering

Mensen die 
geplaatst 
worden, 

worden al 
begeleid

Sociale 
betrokkenheid 

neemt toe

Tolerantie 
neemt toe

Betere zorg, 
meer geld 

voor andere 
dingen

Buurt contact 
maken met 

persoon met 
rugzakje

Kerstbroden 
uitdelen om 

achter de 
voordeur te 

komen

Meer 
vrijwilligers

Elkaar 
informeren 

over de 
buren

Elkaar leren 
hoe je in 

contact komt 
met buren

Buurtmaatjes 
om makkelijk 

contact te 
maken

Coorperaties 
gaan niet over 

de plaatsing van 
mensen met 

GGZ- problemen

Koffie- 
ochtenden 

organiseren

In het 
winkelcentrum 

een marktkraam 
(eens per 
maand)

Informeren vd 
buren als er 

iemand komt 
te wonen met 
GGZ- probleme

Wijk 
ambassadeurs

Preventief zorg 
biedne, 

voordat er 
overlast plaats 

vindt

Portiek 
gesprekken 

voeren

Portiek 
gesprekken 

voeren

Meer 
communiceren/ 
informeren via 
de posthoorn

nummer 
bemoeizorg van de 
gemeente bekend 
maken in de buurt. 
Die kan je bellen als 

je zorgen maakt 
over je buurt

Routekaart 
hulpverlening

Stigma v 
GGZ- 

problemen 
tegengaan

Doelstelling vanuit 
de WMO om te 

zorgen voor 
contact met 

buurtgenoten



op avond zelf 
aangedragen

Uit de 
enquête

Argumenten 
voor

Argumenten 
tegen

Het 
onderwerp

Schone 
buurt

Afval en 
hondenpoep 

verlaagt 
woonplezier

Afval op 
routes naar 

school

afval rondom 
containers 

(afval in 
parkeren, 

speelplekken)

Onkruid
Overlast van 

hangjongeren 
en bepaalde 

hondenbezitters

Overlast van 
schoolgaande 

jeugd

Mensen 
zijn orac- 

addoptant

afval 
prikken

NL 
Doet

Voldoende 
snoeien

Verloedering 
van het groen

Op tijd 
snoeien

Vervuiling 
in het 
groen

afval 
prikken

Wijkberaad NW 
organiseert 3x pj 

een 
schoonmaakactie

Altijd een 
prullenbak 
naast een 
bankje (en 
vaak legen)

Jeugd doet al 
opruimacties 

(crownies)

Teveel 
bew. in 

DH

Honden aan de 
lijn. Hierdoor 
meer controle 

op het 
vuilonderhodu

Jeugd en 
scholen 

betrekken bij 
plan tegen 
zwerfafval

Samen met 
de buurt een 
opruimactie 
organiseren

Buren 
ontmoeten 
met prikken 

en koffie
Meer borden 
met opruimen 
hondenpoep 

verplicht

Gele zakken tegen 
meeuwenoverlast



op avond zelf 
aangedragen

Uit de 
enquête

Argumenten 
voor

Argumenten 
tegen

Het 
onderwerp

iedereen 
voelt zich 
betrokken

Geluidsoverlast 
van harde 
muziek en 
alcohol op 

straat

Huizen niet 
netjes 

aangekleed 
(lappen voor 
de ramen)

Voortuinen 
niet overal 
even netjes

Huurders sociale 
huur trekken zich 
minder aan van 
anderen en hun 

omgeving

Overlast van 
mensen met 

GGZ- 
problemen

Mensen uit 
Nieuw- Waldeck 
en Zuid Waldeck 

hebben het 
gevoel dat hun 

wijk verslechterd

Gevoel dat 
hun mening 
er niet toe 

doet

Weinig 
vrijwilligers

Mensen met GGZ 
achtergrond 

voelen zich niet 
altijd even 
welkom

Samen 
iets doen 
ipv praten

Samen 
straat 
vegen

Dagbesteding 
onzichtbaar

Sociale cohesie 
valt of staat met 
beeldvorming 

voor/van elkaar

Bewoners die 
als 

ambassadeurs 
lief en leed 

straatjes starten

aanschuiftafel
Ambassadeur 

Oud 
Loosduinen

Samen 
eten

Welkomstraject 
of - pakket

Nieuwe en 
betaalbare 

woningen voor 
de 

Loosduiners

Meer info aan 
buurtbewoners 
over GGZ hoe je 

iemand moet 
aan spreken

Kinderen vd 
bewoners in 
de wijk laten 
wonen (2x)



op avond zelf 
aangedragen

Uit de 
enquête

Argumenten 
voor

Argumenten 
tegen

Het 
onderwerp

Parkeren

Meer 
ruimte om 
te parkeren

Parkeerplekken 
duidelijker 
aangeven

Deelauto's
Auto's op 
stoep en 
opritten

Overlast 
voor 

rolstoelgeb
ruikers

Meer toezicht 
en handhaven 

op 
foutparkeerders

Ondergrondse 
parkeergarage

Meer 
fietsnietjes 
(rosenburg)

Parkeren 
geeft veel 

overlast en 
ergernis

Veel mensen uit 
betaald 

parkerengebieden 
parkeren hun auto 
bij ons in de wijk 
(buurt Waterthor)

Overzicht is 
belangrijk 

voor 
veiligheid

Garages 
goedkoper van 
de bewoners 

(nu hoge 
huurprijs)



op avond zelf 
aangedragen

Uit de 
enquête

Argumenten 
voor

Argumenten 
tegen

Het 
onderwerp

Kinderen 
(-12 jaar)

Leuke 
speeltuinen

Onderhoud 
speeltuinen 
mag beter

Educatief 
element 

(klimaatneutraal 
toevoegen aan 

speeltuin)

Bewoners/jonge
ren betrekken 

bij 
ontwikkelingen 

speeltuin

Sommige 
scholen zien 
toename v 

kinderen met 
problemen

Kinderwerk Activiteiten 
kinderboerderij

Fiets en 
voetpaden 

snel 
aanpakken

Kinderen 
mogen niet 

buiten spelen 
doordat verkeer 

te hard rijdt

Bestrating 
zorgt voor 
valpartijen

Glas en vuil 
in de 

speeltuinen

Actie 
opschonen 
gebeurt al

Veilige 
routes naar 

parken + 
speeltuinen

Starten met de 
Opknapplannen

Handhaven 
op snelheid

Meer 
drempels

Wijkbord met 
activiteiten in 
de speeltuin

Er zijn 
genoeg 

speeltuinen

Kinderen 
zijn de 

toekomst

Buiten zijn en 
spelen op een 
veilige manier 
is belangrijk



op avond zelf 
aangedragen

Uit de 
enquête

Argumenten 
voor

Argumenten 
tegen

Het 
onderwerp

Prettige 
omgeving 

voor 
jongeren

Weinig plekken 
waar jongeren 

ongestoord 
kunnen hangen

Weinig plekken 
in de wijk waar 
ze zelfstandig 

kunnen sporten

Jongeren 
zijn moeilijk 
te bereiken

Weinig 
activiteiten 

voor 
jongeren Jongeren 

worden vaak 
weggestuurd

Zorg ervoor dat de 
wijk de jongeren 

kent (en ze 
makkelijk kunnen 

aanspreken op 
overlast)

Ouderen 
samen met 
jongeren 

activiteiten 
organiseren

Meer 
jongerenwerkers 

= meer 
activiteiten

Een jongere is ook 
een bewoner van 
de wijk. Geef ze 

een plek in de wijk

Sportaanbod 
buiten 

sportvereniging 
om. Bijv. op 

trapveld (bij de 
keerlus) - Is gratis

Meer cultuurruimtes 
voor theater, muziek 
met vakspecialisten. 
Betaalbaar voor de 
mensen met kleine 

beurs

Ze laten 
niks van 

zich horen

Gaat hier 
redelijk 

vergeleken 
met de rest 
van de stad

Dit is een gemiste 
kans waar alle 

leeftijden blij van 
worden. Info bij 

het jongerenwerk

Er is al 
een 

trapveld

Zodra je als gemeente 
weet dat bv. een 

speeltuin 12+ op de 
schop gaat. Neem de 

jongeren mee in 
brainstorm en 

stemfase en verder !

Calistenies 
Freerun/skat
evoorzienin
g in Waldeck

Het fietspad 
(Strausspad) gaat op 
de schop. Plannen 

zijn al 
gepresenteerd. Idee 

van jongeren kan 
niet meer mee

Skatebaan 
bij het 
blauwe 
monster


