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Onderwerp 

Een levendig gesprek bij het wijkoverleg Weimarstraat-Beeklaan van 10 maart 2022 
 

Het is donderdag 10 maart, 19.00 uur. Bewoners, ondernemers en professionals van het gebied 
Weimarstraat-Beeklaan druppelen binnen in de vergaderruimte van het stadsdeelkantoor Segbroek.  
Er zijn zo’n 40 mensen gekomen, een aantal bekende gezichten en ook wat nieuwe. Ricardo Buitinga, 
de onafhankelijke voorzitter van het overleg, opent de bijeenkomst. In dit Wijkoverleg staan twee 
presentaties van professionals op de agenda. 
 

1. Bureau DTV Consultants presenteert het participatieplan voor het ontwerpen voor de 
herinrichting van het 3e deel van de Weimarstraat (tussen Beeklaan en Valkenboslaan).  

2. De directie Veiligheid van de gemeente Den Haag geeft een presentatie over de aanpak 
openbare orde en veiligheid en de focusaanpak ondermijning.  

Herinrichting van het derde deel van de Weimarstraat 
Het bureau DTV - een verkeerskundig adviesbureau  - stelt zich voor en presenteert de manier waarop 
bewoners, ondernemers en basisschool kunnen participeren in het maken van een schetsontwerp van 
het derde deel van de Weimarstraat (tussen Beeklaan en de Valkenboslaan).  
Deze presentatie is bij dit verslag toegevoegd. 
 
De vraag die de gemeente aan het bureau DTV heeft gesteld is: “Hoe komen we tot een goed ontwerp 
waar iedereen achter staan en wie betrekken we wanneer en op welke manier?” 
Hierbij zijn de volgende stappen achtereenvolgens te nemen met een doorlooptijd van 6 tot 8 
maanden: 
 

1. Startoverleg projectteam 
bestaande uit professionals van de gemeente Den Haag en de politie 

2. Huidige knelpunten en wensen 
via een online enquête en straatgesprekken 

3. Eerste klankbordgroepbijeenkomst herinrichting 
4. Tweede klankbordgroepbijeenkomst herinrichting 
5. Uitwerking verschillende varianten 
6. Derde klankbordgroepbijeenkomst herinrichting 
7. Opstellen concept schetsontwerp 
8. Informatieavond (voor alle geïnteresseerden) 
9. Afronden schetsontwerp 

(Indien Nodig: Vierde klankbordgroepbijeenkomst herinrichting) 
 
Aandachtspunten die worden aangeven voor dit traject en worden meegenomen in de uitwerking zijn: 
 

 De belangen van alle bewoners en ondernemers horen te worden meegenomen. 
De vraag is hoe de verschillende (tegenstrijdige) belangen van groepen worden gewogen. 
Bijvoorbeeld: Veel kamerbewoners wonen er relatief kort en hun antwoorden zal een ander 
wensenbeeld geven dan de bewoners die er voor langere tijd wonen. Dit geldt ook voor 
passanten (fietsers, winkelend publiek, gebruikers coffeeshops). 
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 Het verspreidingsgebied van de enquête onder de bewoners hoort  ‘ruim’ te zijn, dus niet 
alleen de Weimarstraat maar zo ook de omliggende straten. 

 Veel ouderen zijn niet digitaal vaardig. Deze horen hulp te kunnen krijgen bij het invullen van 
de enquête, bijvoorbeeld bij de bibliotheek. 

 Belangengroepen zijn naast WijWeimar en Mafuganova bijvoorbeeld Voorall de organisatie 
die de belangen van Hagenaars met een beperking behartigt.  

 De kaders over wat financieel mogelijk is, worden bij de start van het traject zoveel mogelijk 
bepaald. Er wordt uitgegaan wat mogelijk is. Vervolgens is het aan het bestuur en de politiek 
(raad) om de toestemming te geven om dit daadwerkelijk te realiseren. Op basis van de 
resultaten van dit traject wordt een (college en raads) voorstel gemaakt door de afdeling 
mobiliteit. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke subsidies om wensen te realiseren.  

 Bij het maken van een ontwerp wordt – afhankelijk van de wensen – het effect op omringende 
straten meegenomen. 

 Het plan beslaat het derde deel van de Weimarstraat, de ‘Ovonde’ op de Valkenboslaan valt 
buiten het ontwerp maar de mogelijke effecten worden natuurlijk wel meegenomen.  

Openbare orde en veiligheid en de focusaanpak ondermijning 
De directie Veiligheid (bestuursdienst) valt direct onder de burgemeester Jan van Zanen en werkt 
volgens het Haags veiligheidsbeleid. Ondermijning is een containerbegrip voor daar waar de 
bovenwereld en criminele onderwereld samenkomen. Bij het bestrijden daarvan zijn meerdere 
gemeentelijke diensten betrokken: DSO (Haagse Pandbrigade en Economie), DPZ (stadsdeel), DSB 
(handhavingsorganisatie) en partners (politie). 
 
Er wordt een levendig gesprek gevoerd over ondermijning en het functioneren van overheidsdiensten. 
‘Op tafel’ komen de vragen en ervaringen van de aanwezigen hiermee. Wat de opbrengsten van het 
gevoerde beleid zijn en de acties van de politie is voor bewoners niet altijd even duidelijk en zichtbaar, 
zo blijkt uit de reactie van de aanwezigen.  
 
Teamchef politie Segbroek Ronald van den Broek geeft een toelichting over de aanpak van het gebied 
Weimarstraat-Beeklaan. De aanwezigen geven aan om de Haagse Pandbrigade voor een volgende keer 
uit te nodigen.  
 
Bij dit Wijkoverleg vertelt de directie Veiligheid over de aanpak en de opbrengsten van het 
‘vergunningentraject’ in een deel van de Weimarstraat (3e deel) en deel Beeklaan. Bij de aanvragen van 
alle ondernemers in de Weimarstraat/Beeklaan wordt gekeken naar de wijze van financiering, de 
justitiële documentatie en politie informatie. Hierbij komt ook de wet Bibob kijken. Ondernemers die 
niet kunnen voldoen aan de vergunningseisen hebben inmiddels hun bedrijfsactiviteiten gestaakt. Ook 
is het handhavingstraject volop in gang. Voor de positieve ontwikkelingen ontvangt de gemeente een 
applausje. 

Afronding 
Voor een terugkoppeling uit de werkgroepen (Uitstraling, Weimar Werkt, Visiegroep en 
Communicatie) is helaas geen tijd meer.  Nog wel wordt de nieuwe pagina van het gebied 
Weimarstraat-Beeklaan op de social buurtapp Hoplr genoemd: 
http://www.weimarstraat-beeklaan.nl/.  
 
Ook als je geen lid bent van Hoplr kun je hier de ontwikkelingen in het gebied volgen. Daarnaast 
worden ‘post’ (berichten) getoond bij de Hoplr-leden van het Regentesse- en Valkenboskwartier. Het is 
interactief website waar ook reacties kunnen worden gegeven en peilingen kunnen worden gehouden. 
 
De voorzitter sluit af en bedankt iedereen voor haar/zijn/hen komst.   

Volgende Wijkoverleg 
Het volgende Wijkoverleg is:  donderdag 14 april, van 19.00-21.00 uur in het stadsdeelkantoor 
Segbroek.. 
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Wilt u ook worden uitgenodigd voor het Wijkoverleg Weimarstraat-Beeklaan en u staat nog niet op de 
mailinglijst? Stuur dan een e-mail naar henri.weber@denhaag.nl.  
Dit verslag wordt gepubliceerd op de inspraakpagina Samen voor een beter buurt:  
www.weimarstaat-beeklaan.nl.   


