
Bijeenkomst wijkoverleg 14 april 2022 

Aanwezig:


Aanwezig:

De (ex-)wijk bewoners

Floor Guldemond, Onno van der Wilk, Steven Tas, Guus Frenaij, Rob Verbijn, Wim Peter, André 
Weenink (tevens illustrator) Piet Dries (tevens WijWeimar) Joanne Seraris (tevens WijWeimar), 
Marieke Bauwes, Mia Duijvestein (verlag)


Huisartsenpost ; 

Maja Wallage


Gemeente

Henri Weber


Voorzitter wijkoverleg

Ricardo Buitinga


Agenda:

1. Waar staan we

2. Wat is bereikt

3. Wat willen wij de volgende wijk-overleggen

4. Aandacht visiegroep 


Ricardo Buitinga opent het overleg en heet de aanwezigen welkom. Daarnaast maakt hij een 
compliment aan “WijWeimar"voor de goed georganiseerde picknick op het Regentesseplein ter 
ondersteuning van het behoud van de terrassen op het middenplein.


Er is een prachtig overzicht opgehangen met tekeningen (van Andre Weenink) en uitleg over 
resultaten (Henri Weber en Ricardo Buitenga) over het hele proces tot nu toe.

De verslaggever (Mia Duijvestein) kiest er dan ook voor deze illustraties etc te gebruiken in dit 
verslag en op pagina 14 een verder kort verslag van deze bijeenkomst. 


Dit verslag zal vergezeld gaan van deze illustraties en uitleg over vorderingen. 

Links van de illustraties een verslag van de uitleg op 14 april, maar onder de illustraties is er 
duidelijke uitleg wat er tijdens het betreffende wijkoverleg besproken is, en de illustraties geven op 
een zeer duidelijke manier het proces en de sfeer weer :-) Veel kijk- en leesplezier!


Andre Weenink (de illustrator) neemt het woord en legt bij iedere illustratie de gang van zaken uit. 
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Er werd veel informatie 

gedeeld 

Het was zoeken 

met elkaar naar doelen, 

wensen en 

(on)mogelijkheden

Illustraties 

Andre Weenink

Wat zijn de ideeën in deze 
wijk?


Er worden ideeën verzameld 
en op de muur gehangen.

(Zie bijlage)


Er wordt gestemd over de 
ideeën 



ILLUSTRATIES

Andre Weenink

De 36 ideeën worden 
verdeeld 

Er wordt geprobeerd 
een focus aan te 
brengen

En van daaruit te 
realiseren

Er worden 
verschillende groepjes 
voorgesteld

Aantal mensen 
aangemeld voor 
werkgroepen:

1. Visie (bestaat 6 

personen)

2. Buitenruimte ( we 

moeten zoeken 
naar mensen) 


3. Uitstraling panden 
(is dit voor de 
gemeente?) 


4. Streetlife

5. Weimar werkt 

(bestaat)

6. Werkgroep 

communicatie (Rob 
Verbijn) 
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Stand van zaken werkgroepen 
(o.a. Uitstraling Weimar Werkt, 
Buitenruimte Weimarstraat/
Beeklaan). 

Korte presentatie concept 
communicatieplan en opzet 
werkgroep Communicatie. 

Presentatie 

Resilient The Hague Rob 
Verbaan

Deze afdeling organiseert 
activiteiten die de weerbaarheid 
van de bewoners, zowel 
individueel als in 
samenwerkingsverband, 
vergroten.

Werkgroep Weimar Werkt 

werkgroep bijeen gekomen en er zijn 
plannen en aanzien van een ZZP hub aan 
de Weimarsrtaat. 

Werkgroep Visie 

Marieke geeft aan dat de werkgroep 
meerdere malen bij een is geweest en zich 
vooral bezig houdt met het meer input 
ophalen uit de buurt (grotere 
vertegenwoordiging) en mogelijk andere 
creatieve manieren van het visualisering 
van de visie 

Verkeersproject 

Professionals op bezoek | Herinrichting 
verkeerssituatie Weimarstraat deel 3 
Bob Brekelmans (Verkeer, gemeente Den 
Haag)  

Illustraties 

Andre Weenink
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Illustraties 

Andre Weenink

Presentatie 

Bureau voor Verkeer is 
DTVC.
Lindy van Scharrenburg

Presentatie afdeling 
veiligheid van de 
gemeente


Sophie Overbosch
Tijdens deze presentatie kreeg 
Sophie niet de kans een goede 
presentatie te houden omdat er 
kritiek kwam o.a. dat er niets 
zichtbaar was. 

Niet iets om trots op te zijn 
concludeerden de aanwezigen nu. 
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Korte voortgang/stand van zaken ac1es. 

Aanwijsbesluit Vergunning; Nieuwe ondernemers doorlopen aanvraagtraject. Opening NIET voor 
toekenning vergunning. Uitgereikte vergunningen worden regelma@g gecontroleerd. Ondernemers 
zonder vergunning zijn niet open en hier wordt op gecontroleerd. 

Openbare orde camera. 

Is ac@ef. Weinig overtredingen geconstateerd. Evalua@e vindt plaats in mei 2022 en besluit volgt over 
con@nuering. 

Overleg coffeeshops. 

Maandelijks overleg met eigenaren coffeeshops over aangepaste slui@ngs@jden, beveiliging,  
detec@epoorten het aanspreken van bezoekers op ongewenst gedrag. Uitplaatsing heeJ prioriteit; 
poli@ek haalbaarheid beperkt. 

Integrale Handhavingsac1es. 

In gebied Weimarstraat/Beeklaan/Zevensprong extra IHA’s. Opbrengsten worden gecommuniceerd 
via de media. 

Sociaal/maatschappelijk. 

Diensten SZW en OCW doe gericht onderzoek naar relevante problema@ek (sociale en 
maatschappelijke kwetsbaarheid) en een gebiedsgerichte aanpak. Pilotproject ‘Vroeg-signalering’ 
voor het gebied Weimarstraat-Beeklaan (aandacht voor het ontstaan van schulden en directe 
aanpak). Onderzoek naar integra@e Oost-Europese (Poolse) Families in de wijk. 

Goed verhuurderschap en aanpak leegstand. 

VoortzeZen pilotproject Goed verhuurderschap. Ini@a@ef voor forma@eve inzet en aanpak leegstand 
woningen en achterstallig onderhoud. 

Aanpak winkelbranchering en -leegstand. 

Inzet transforma@emanager op nieuw ondernemerschap, begeleiding ondernemers en aanpak 
leegstand winkels Weimarstraat. 

Werkgroep Visie. 

Bewoners, ondernemers, partners en gemeente werken samen aan een gedragen visie voor de 
(middel)lange termijn, stellen een ac@eplan op en ini@eren draagvlak, zowel in de buurt, ambtelijk als 
poli@ek. 

Werkgroep Communica1e. 

Gemeente wil samen met buurt en partners werken aan een communica@eplan. Realisa@e (Hoplr)-
projectpagina met relevante informa@e. Regelma@g update ac@viteiten via voortgangsberichten en 
projectpagina. 

Wijklaboratorium. 

Subsidiering van wijklaboratorium en ac@viteiten bewonersvertegenwoordiging. 



BIZ. 

Ac@eve ondersteuning (geslaagd) ini@a@ef in de oprich@ng van de een winkeliersvereniging (BIZ) voor 
deel 1 en 2. 

Banieren. 

Financiering en ondersteuning in project om banieren in de HELE Weimarstraat op te hangen met een 
uniforme uitstraling en uitdagende en wervende teksten. 

Wijkoverleg. 

Structureel overleg met buurt en partners over de voortgang van de aanpak voor de Weimarstraat-
Beeklaan. 

LER. 

Financiering en ondersteuning van een Lee_aarheids Effecten Rapportage (LER) op ini@a@ef van 
bewoners. 

Interne, gemeentelijke werkgroepen met partners. 

Diverse ac@eve werkgroepen die zich richten op: 

- Integrale aanpak diensten in gebied Weimarstraat-Beeklaan 

- Veiligheid  

- Aanvraag vergunningen en toetsing aan Bibob-beleidsregels 

Inzet Haagse Panenbrigade. 

Prioritring van de aanpak van meldingen binnen het gebied Weimarstraat-beeklaan en 
gebiedsgerichte aanpak overlast gevende en gevaarlijke (situa@es in) panden. 

Winkel-woon transforma1e. 

Ac@eve begeleiding van eigenaren die leegstaande winkels willen omvormen naar woningen op de 
Beeklaan. 

Werkgroep Uitstraling. 

Buurt, winkeliers en gemeente overleggen de aanpak en uitvoering van uitstralingsexcessen en een 
ac@eve begeleiding van een architect bij de aanpak van het exterieur, waaronder de bouwtechnische 
aspecten, kleurstelling en reclame-ui@ngen. 

Retailmonitor. 

Met de Retailmonitor brengt Den Haag op unieke en overzichtelijke wijze in beeld hoe de Haagse 
winkelgebieden zich in de tijd en ten opzichte van elkaar ontwikkelen. Dit onderzoek loopt nu 
voor het 3de deel van de Weimarstraat en Beeklaan. 

Vergroening. 

Na de vergroening van de Zevensprong 2021-2022 is een aantal projecten opgestart vanuit (het 
budget van) de aanpak Weimarstraat-Beeklaan. Er is ruimte voor meer vergroeningsplannen. 
Deze moeten vanuit een nog op te richten werkgroep worden geïnitieerd. 



Vervriendelijken buitenruimte. 

In het 2de wijkoverleg is een aantal ideeën geopperd voor een verbetering van de uitstraling en 
gebruik van de openbare ruimte. Deze moeten vanuit een nog op te richten werkgroep worden 
geïnitieerd. 

Snelheidsremmende maatregelen. 

Om de snelheid van het verkeer terug te dringen is, na een tijdelijke maatregel, Weimarstraat 
deel 3 voorzien van plateau’s en zijn bestaande drempels op niveau gebracht. 

Herinrich1ng Weimarstraat deel 3. 

Par@cipa@eve aanpak om te komen tot een gedragen ontwerp van de Weimarstraat deel 3 met 
bijbehorende kostenraming. Doel is om dit middels een raadsvoorstel voor te leggen aan de poli@ek 
om tot besluitvorming over te kunnen gaan. 

Verwijderen fietswrakken. 

Extra inzet van de handhavingsorganisa@e op het verwijderen van fietswrakken en weesfietsen. 
Tevens een opzet om een bewustwordingscampagne op te starten om o.a. foutparkeren aan te 
pakken. 

 Onderzoek fietsparkeren. 

Onderzoek naar knelpunten en oplossing fietsparkeren op de Beeklaan. 

BuurRietsenstalling (in oprich1ng). 

(Subsidie)mogelijkheden onderzoeken naar de mogelijkheid om een buurdietsenstalling te realiseren. 

 Regentesseplein. 

Par@cipa@eve aanpak om te komen tot een gedragen ontwerp van de Regentesseplein 3 met 
bijbehorende kostenraming. Doel is om dit middels een raadsvoorstel voor te leggen aan de poli@ek 
om tot besluitvorming over te kunnen gaan. 

Par@cipa@eve aanpak om te komen tot een gedragen ontwerp van de Weimarstraat deel 3 met 
bijbehorende kostenraming. Doel is om dit middels een raadsvoorstel voor te leggen aan de poli@ek 
om tot besluitvorming over te kunnen gaan. 

Resilient aanpak Noorderbeekdwarsstraat. 

Inventarisa@e en ac@eprogramma om met de voorstellen vanuit de buurt ini@a@even te ontwikkelen 
om de weerbaarheid en veerkracht van de buurt te vergroten. 

Werkgroep Streetart. 

Opstart van een par@cipa@eve aanpak om te onderzoeken op welke wijze we Streetart kunnen 
realiseren. 



Werkgroep Weimar Werkt. 

In deze werkgroep worden plannen gemaakt ten aanzien van een ZZP hub aan de Weimarstraat. 
Weimar Werkt moet 2 ledig worden opgevat; de Weimarstraat Werkt, maar ook dat er mensen 
fysiek in de straat werken. Een bruisende ZZP hub past hier prima in. Het idee is niet dat het enkel 
een werkplek wordt voor ZZP ers, maar dat het ook een plek wordt voor culturele ac@viteiten en 
ac@viteiten voor de buurt. 

Coaching ondernemers. 

Een aantal ondernemers wordt gecoacht op verschillende onderdelen; zoals inrich@ng en 
uitstraling winkels, financieel/administra@eve zaken en ondernemerschap. 



Vragen/opmerkingen die verder in dit overleg d.d. 14 april 2022 aan de orde 
kwamen: 

Klacht over verslag vorige bijeenkomst 
Een van de aanwezigen merkt op dat verslag niet goed de sfeer en vragen weergaf. Zou 
in het blad Konkreet beter uitgewerkt zijn. Niet iedereen was het daarmee eens. 

Er wordt afgesproken het verslag voortaan als concept meegestuurd wordt bij de daarop 
volgende vergadering en dan ter vergadering aangevuld/verbeterd kan worden. Kritiek 
wordt bestraft met het opnemen van het eerstvolgende verslag. :-)


Aanwezigheid vorige keer mensen van beveiligingsbureau koffieshops: 
Er is met de koffieshopseigenaren afgesproken dat zij wel welkom zijn, maar geen 
mensen van door hen ingehuurde beveiligingsbureau. 


Presentatie verstoort door aanwezigen wijkoverleg dd. 10 maart jl,  
Ricardo: dit overleg was beschamend tegenover Sophie Overbosch  De aanwezigen 
wilden zichtbaarheid en actie en zij was gekomen over veiligheidheid te praten. Er zijn 
n.a.v. dit overleg veel geïrriteerde emails binnen gekomen. Daar kwam vooral uit naar 
voren: velen spreken alleen voor eigen hachje. 


Herinrichting Weimarstraat deel 3
Project afdoening moties mogelijke herinrichting Weimarstraat deel 3. Henri geeft aan dat 
de kosten voor het participatietraject een gemeentelijke norm overschrijden waardoor de 
aanpak van dit project meervoudig onderhands aanbesteed moet worden. Dit zal enige 
vertraging geven in de planning. Het bureau DTV, dat in de afgelopen 2 wijkoverleggen 
middels een presentatie van het participatietraject een toegelicht heeft gegeven, zal 1 van 
de genodigde opdrachtnemers zijn. Naar aanleiding van deze opmerking ontstaat een 
levendige discussie over de aanpak in relatie tot de visie WijWeimar en de mate waarin de 
participatie vorm gegeven zou moeten worden. Henri geeft aan dat in het vorige 
wijkoverleg door de aanwezige buurtbewoners en -ondernemers een besluit genomen is 
over de aanpak. De gemeente zal deze ook volgen. Er wordt gevraagd of de aanbesteding 
naar de partijen gedeeld kan worden, waarbij de vraag vooral is of er voldoende aandacht 
is dat de bureaus voldoende kennis hebben van wat de buurt nodig heeft en middels de 
visie WijWeimar is opgeschreven. Henri geeft aan dat dit meegenomen is in de 
voorbereiding van de gemeente en DTV, inclusief de visie van WijWeimar, en dat in het 
participatietraject de opstellers zullen worden meegenomen. Op de opmerking dat in de 
visie WijWeimar voldoende participatie heeft plaatsgevonden geeft Henri aan dat dit niet 
zo is. Mede door Corona is de visie niet breed met de buurt gedeeld. Het participatietraject 
zal uiteindelijk leiden naar een 1ste schetsontwerp die zal worden gedeeld met het 
wijkoverleg. Dit schetsontwerp gaat een gedetailleerder beeld geven van de inrichting van 
de Weimarstraat dan in de visie is opgeschreven.

Vraag en punten van werkgroep Visie : 
Marieke Bauwens

Hoe verhoudt de visie zich tot participatieplan en moeten we niet visie leidend zijn.

Er wordt toegezegd hen vooral onze ideeën en wensen voor te leggen en te vragen de 
mogelijkheden uit te zoeken. 

Uit eerder overleg werkgroep Visie kwam naar voren nav onderzoek buurtbewoners:
Er waren duidelijke overeenkomsten. Men was positief over de buurt, de diversiteit ervan, 
en de wijze waarop men met elkaar omgaat. Wensen waren wat meer groen, waar 
mogelijk auto te gast, diverser winkelaanbod. 



Niet positief over coffeeshops derde deel en dat het delen van de wijk verloederen en het 
er vies is. Ook werden huizenprijzen (koop en huur) vaak genoemd: te hoog waardoor de 
wijk verandert. En projectontwikkelaars; daar heeft men ook niet zoveel mee op.  
Wat ons positief opviel was dat degenen die meededen allemaal graag een wijk willen 
waar heel veel mensen zich thuis voelen en kunnen wonen.
De werkgroep heeft uit alle ideeën en opmerkingen de punten zo bij elkaar gezet dat er 
een duidelijk overzicht komt voor de uitgangspunten voor de komende tijd. 

Kleurrijk, Welwillend, Natuurlijk, Lef, Eerlijk en 
Creatief zijn de uitgangspunten voor alle 36 
ideeën 
En deze 6 punten zouden gezamenlijk ons 
uitgangspunt kunnen/moeten zijn. 

Aan- en afwezigheid wijkbewoners 

Kan achterhaald worden waarom mensen wegblijven bij dit overleg? Is het idee mensen 
die weggebleven zijn toch stukken te sturen.

Er wordt toegezegd daar achter aan te gaan via mailcontact. 


Werkgroep uitstraling panden: 
Is dit niet iets voor de gemeente? 

Henri gaat dat na. 


Korte voortgang/stand van zaken ac1es. 

Er hangt op het bord ook een lijst met voortgang en ac6epunten tot nu toe (zie pagina 12)  

En als laatste zeer positieve mededeling van dit overleg 

Er wordt een nieuwe werkgroep opgericht 
Werkgroep BUITENRUIMTE: 
Bestaande uit 

Floor Guldemond

Steven Tas

Guus Frenaij





