
Besluit/Actie Wie stand van zaken Wanneer

Onderzoeken mogelijkheid van een ZZP 

hub in een leegstaand pand, 

oorspronkelijk het theelokaal 

Werkgroep Weimar werkt 17-05: Werkgroep is gestart. ZZP hub kan 

niet. Nieuwe datum werkgroep plannen. 28-

06:Zoals al eerder gemeld kan het initiatief 

ZZP-Hub om meerdere redenen niet 

doorgaan (plaats, grootte, 

subsidievoorwaarden e.d.) en wordt dit 

initiatief verder opgepakt vanuit de lange(re) 

termijnvisie. Naast de ZZP/Hub is ook een 2de 

doelstelling geformuleerd (zie verslag 

wijkoverleg 09-02-2022): “Thema Sociaal 

Ondernemerschap Dit heeft als doel te 

onderzoeken of ondernemers geïnteresseerd 

zijn om mensen met een achterstand op de 

arbeidsmarkt werk -en/of stageplekken te 

bieden.Dit zal in de werkgroep worden 

besproken (na de zomervakantie)

31-08: Afspraak werkgroep wordt gepland.

Q4 2022

In koppels (bewoner/ambtenaar door 

gebied lopen om te zien wat opvalt en 

wat je wilt doen

Werkgroep Buitenruimte 17-05: Werkgroep is gestart, Voorstel in Q3 in 

wijkoverleg. 

28-06: Vervolgafspraak staat gepland in week 

27.

31-08: Afspraak werkgroep wordt gepland.

Q3 2022

Actielijst wijkoverleg Weimarstraat-Beeklaan



Er worden tekst en verhalen gemaakt 

n.a.v. voortgang wijkoverleggen en 

uitkomst visiegroep 

Werkgroep Visie 17-05: Tekst is afgerond, beeld wordt aan 

gewerkt. Presentatie in komende wijkoverleg. 

28-06: Presentatie in wijkoverleg en 

voortgangsbericht op de website.

31-08: De werkgroep heeft een resultaat 

opgeleverd. Het resultaat heeft de 

instemming van het wijkoverleg. Volgende 

stap is het uitwerken van vervolgstappen om 

de visie breed bekend te maken en in te 

zetten; inclusief 'vertaling' naar college en 

raad, en  het toepassen van de visie als 

inspiratie voor alle werkgroepen, gemeente, 

betrokken burgers etc.

Q4 2022

6 ondernemingen komende twee 

maanden verder begeleiden. 

Architectencollectief inhuren voor 

verdere aanpak

Werkgroep Uitstraling 

panden

17-05: Er is intensief contact met 

ondernemers. De 1ste resultaten zijn 

zichtbaar (Liamo). 

28-06: In opdracht aan architecten  is 

benoemd dat 15 ondernemers/eigenaren 

(met instemming van werkgroep) worden 

begeleid.

31-08: De ondersteuning/advisering van de 

ondernemers is in gang gezet.

Q4 2022

Er is een uitvraag uitgegaan naar 3 

architecten voor het adviseren van 10 

ondernemers op de Weimarstraat deel 

3 en 5 pandeigenaren op de Beeklaan. 

Ook zullen de architecten een grove 

beeldkwaliteitsplan per plint 

aanleveren, als eindproduct.

Werkgroep Uitstraling 

panden

17-05: De vraag is uitgezet. 

28-06: Werkgroep Uitstraling heeft 

ingestemd met inhuur architectencollectief. 

Er wordt een korte toelichting gegeven. 

Voortgangsbericht komt ook op website.

31-08: De acties zijn gestart. Voortgang zal in 

de komende wijkoverleggen worden 

gepresenteerd.

Q3/Q4 2022



Met reclamebedrijf Nedcap zijn we in 

gesprek om voorstellen te maken voor 

nieuwe reclame-uitingen voor de 

betreffende 10 ondernemingen op de 

Weimarstraat deel 3. Ook is één van de 

ideeën om iedere onderneming op deel 

3 een dwarsreclamebak te geven vanuit 

het uitstralingsproject.

Werkgroep Uitstraling 

panden

17-05: D e1ste reclame uiting is aangebracht 

(Liamo). 

28-06: Voorstellen voor aanpak overige 

ondernemers/panden wordt uitgewerkt door 

architectencollectief.

31-08: Deze actie wordt meegenomen met 

de intergrale aanpak van de uitstraling van de 

panden.

Q4 2022

Op de buitenmuur boven de winkel 

Birdflower aan de Professor Kaiserstraat 

55 wil de werkgroep uitstraling een 

grote plaat met daarop een mooie 

afbeelding van vroeger.

Werkgroep Uitstraling 

panden

17-05: Het betreft een 1st concept Verdere 

afstemming (o.a. Welstand) moet nog 

worden opgepakt. 

28-06: Voorstel wordt meegenomen door 

architectencollectief.

31-08: Geen voortgang te melden.

Q4 2022

Uitwerken moties Weimarstraat 

mobiliteit. Participatie-traject wordt 

meervoudig onderhands aanbesteed

Bob Brekelmans 17-05: De aanbesteding is uitgezet. 

28-06: De opdracht is gegund aan DTV. 

Vanwege beperkte aanwezigheid tijdens 

vakantieweken zal de participatieaanpak na 

de zomervakantie worden opgepakt. Verder 

berichtgeving op website volgt.

31-08: Binnenkort wordt gestart met het 

participatietraject.

Q4 2022

Aandachtspanden leefbaarheid. 

Uitnodigen Haagse Pand Brigade in Q3 

2022

Henri Weber, Anjo 

Hoogendoorn

17-05: Geen voortgang. 

28-06: Geen voortgang te melden.

31-08: Een goede datum wordt nog 

afgestemd. Zal in Q4 worden.

Q3 2022



Pilot Goed verhuurderschap. 

Profielschets transformatiemanager 

'wonen' maken en dan werven

Henri Weber, Sanna 

Schuiling

17-05: Geen voortgang. 

28-06: 1ste concept is met een aantal 

bewoners gedeeld. Verdere uitwerking volgt. 

Bij een volgend wijkoverleg zal de rol verder 

worden toegelicht.

31-08: Functie/rol moet nog definitief 

worden vastgesteld. Implementatie wordt in 

Q4 verwacht.

Q4 2022

Omvorming winkels naar woningen 

Beeklaan. Doorlopende actie 

transformatiemanager winkels

Henri Weber, Abdel 

Bouchibti

17-05: Geen nieuwe initiatieven. 

28-06: ??

31-06: Geen voortgang gemeld.

doorlopend

Aanpak fietsenoverlast. Onderzoek naar 

bewustwordingscampagne (Henri, HHO, 

communicatie)

Henri Weber 17-05: Geen mededelingen. 

28-06: In wijkoverleg is toelichting gegeven. 

Verder informatie zal via de website worden 

verspreid.

31-08: geen voortgang gemeld.

Q3 2022

Onderzoek naar de mogelijkheden 

buurtfietsenstallingen. 

Henri Weber 17-05: Geen mededelingen. 

28-06: Geen voortgang te melden.

31-08: Geen voortgang gemeld.

Q4 2022

Vervriendelijken Regentesseplein. 

Onderzoeken en realiseren van de 

mogelijkheden voor het 

vervriendelijken van de buitenruimte 

van het Regentesseplein.

Bas de Bruijn 17-05: Geen mededelingen. 

28-06: Na de zomervakantie zal een 

paricipatieaanpak worden opgesteld.

31-08: Geen voortgang gemeld.

Q4 2022

Wijklaboratorium. Inzet/programmering 

aanleveren aan stadsdeel

WijWeimar 17-05: Geen mededelingen. 

28-06: Geen voortgang te melden.

31-08: Geen voortgang gemeld.

Q1 2022

BIT. inzet BIT op Weimarstraat deel 3 

onderzoeken

Henri Weber 31-08: Geen voortgang gemeld. Q4 2022

AFGERONDE ACTIES

Besluit/Actie Wie stand van zaken Wanneer



Toelichting op het communicatieplan in 

wijkoverleg gegeven, deelnemers 

worden geworven

Werkgroep Communicatie 17-05: Oproep voor leden van de werkgroep. 

28-06: Er zijn geen aanmeldingen voor de 

werkgroep vanuit bewoners en ondrnemers. 

Er zal voor de communicatie geen aparte 

werkgroep worden ingericht.  Ondersteuning 

en initiatieven voor communicatie worden 

door commnicatieadviseur van de gemeente 

gedaan.

Gereed

17-05: Sociale kaart maken Werkgroep Communicatie 17-05: Rob Verbaan kijkt wat er zoal is. Lijst 

Piet van Driest en lijst BIZZ benutten. 

28-06: Lijst van Piet Driest is ontvangen en zal 

worden samengevoegd met andere lijsten.

31-08: De lijst is ontvangen. Actualistie is 

nodig. De overzichtebn worden gebruikt voor 

het opstellen van een wijkagenda. Actie 

gereed

Gereed

Met Tobias wordt overlegd hoe visie 

vertaald wordt naar college en raad

Werkgroep Visie 17-05: Geen voortgang. 

28-06: In werkgroep zal de procedure worden 

besproken.

Zie hierboven.

Gereed

De visie dient als inspiratie voor alle 

werkgroepen, gemeente, betrokken 

bureaus et cetera

Werkgroep Visie 17-05: Zie actie 7. 

28-06: Zie actie 7.

Gereed

Doorstart BIZ Weimarstraat. Er is een 

doorstart gemaakt om per 2022 een 

nieuwe BIZ op te richten, voor deel 1 en 

2. Draagvlakonderzoek bij ondernemers 

in Q1

Carlissa Remmerswaal 17-05: Gedaan De BIZ (deel 1 + 2) is per 1 

januari van start gegaan. 

28-06: De komende maanden zal de 

samenwerking BIZ/gemeente verder worden 

besproken. 

Gereed


