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Voorwoord
Beste buurtbewoners,
Het is begin oktober 2016, tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Zonder er veel doekjes om te
winden, ga ik u vertellen dat dit mogelijk de laatste nieuwsbrief is. Niet, omdat u er geen meer
wil, maar omdat het steeds lastiger wordt om bepaalde zaken en taken te doen. Dat is geen
goed nieuws, maar niet het enige nieuws. In deze Notenkraker vindt u daarom veel tekst, veel
uitleg en veel achtergrond.
Het goede nieuws
Ja, dat is er ook en daar begin ik dan ook graag mee. In anderhalf jaar tijd heeft het wijkberaad
op de achter- en voorgrond heel wat gedaan. Niet alles daarvan ziet u, daarom hier een update:
 er is een wijkschouw geweest in juni over verkeersveiligheid waar problemen, zorgen en
wensen m.b.t. de Notenbuurt (nogmaals) aan de orde zijn geweest,
 we hebben het tweede Let’s go Nuts-festival achter de rug,
 het wijkberaad gaat verhuizen (daarover meer op pag. 4),
 we hebben op de achtergrond een klein beetje geholpen bij het succesvolle buurtdiner
plus wijkdebat van afgelopen 30 september bij Hvv RAS,
 we krijgen binnenkort een plastic-container in de Walnootstraat –met veel dank aan
buurtbewoner Nazir die echt heel veel handtekeningen heeft ingezameld-,
 we hadden nogal wat technische problemen met de website, maar die zijn gelukkig
opgelost: de site doet het weer en wordt z.s.m. voorzien van nieuwe info.
 onze Facebookpagina wordt goed gevolgd en gelezen, we promoten ook het gebruik van
app en website Nextdoor.nl en we zien het aantal leden langzaam stijgen,
 we zitten continu bovenop sommige dossiers, houden allerlei partijen wakker, we laten
van ons horen in de Commissie Loosduinen, op het stadsdeelkantoor, op het Spui en
waar verder nog nodig is, we kunnen voortdurend rekenen op hulp en steun van de
gemeenteraadsleden in onze buurt en dat helpt ons altijd bij ons werk, ook hebben we
goede gesprekspartners, hulp en steun op het stadsdeelkantoor.
Het minder goede nieuws
Al die dingen hebben een positief effect op de Notenbuurt en dat is mooi! Maar er is ook minder
goed nieuws, daarover gaat deze Notenkraker. Waar het op neer komt: het wijkberaad heeft te
weinig mankracht en teveel werk en het moment waarop het onmogelijk wordt om nog dingen te
doen of voor elkaar te krijgen, staat voor de deur.
In deze nieuwsbrief ga ik dan ook alles op alles zetten om u te mobiliseren om de Notenbuurt en
het wijkberaad te helpen. Want ik wil heel graag mijn best blijven doen om u en de buurt te
blijven vertegenwoordigen, maar het lukt op deze manier niet meer.
Met vriendelijke groet,
Nicole Olvers, voorzitter van Wijkberaad Notenbuurt
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Het wijkberaad in zwaar weer? - van de voorzitter Dat is een logische vraag na het voorwoord en het antwoord is: ‘Ja!’ Dit is geen fijn antwoord
om te moeten geven, maar het is wel zo. Enige toelichting is op zijn plaats.
Oorzaak
Door allerlei persoonlijke omstandigheden van de bestuursleden die aantraden op of na 21
maart 2015 is het bestuur op dit moment uitgedund tot 3 bestuursleden. Twee van die 3 blijven
tot er nieuwe bestuursleden zijn, want we willen geen van allen dat het wijkberaad omvalt. In
de praktijk is het echter al maanden zo dat ik als voorzitter alle taken heb overgenomen en tot
die vervanging er is, ben ik vastbesloten het wijkberaad zo lang mogelijk overeind te houden.
Waarom?
Het wijkberaad -het woord vind ik trouwens ontzettend tuttig, oubollig en ook fout, want de
Notenbuurt is geen wijk maar een buurt- is een bewonersorganisatie voor en door de
Notenbuurt. Door in 2015 in het bestuur te gaan, wilden we duidelijk een andere wind laten
waaien: actie waar nodig, activiteiten organiseren en/of stimuleren voor, door en in de buurt,
zichtbaar en aanwezig zijn in de buurt en de Notenbuurt heel duidelijk op de kaart zetten in
Loosduinen en Den Haag. Want het gevoel dat er niet geluisterd werd naar ons of dat de
Notenbuurt nog wel eens ‘vergeten’ werd, bestond wel degelijk.
Mopperen is makkelijk…
Ja, inderdaad. Mopperen lost ook niets op. En daarom wilden wij graag laten zien dat je met
elkaar van alles kunt veranderen. Daar geloof ik heilig in en niet omdat ik naïef ben, maar
omdat ik gezien heb dat het zo is. Ik geloof ook dat er nog genoeg te doen is in, voor en door
de Notenbuurt om er een nog gezelligere, mooiere en leefbaardere buurt van te maken.
Zonder bewonersorganisatie sta je als buurt en buurtbewoners altijd meteen op achterstand.
Want vaak heb je toch een ‘rechtspersoon’ nodig voor subsidies, contacten, acties en
activiteiten etc. Bovendien zit je vrijwel nergens aan tafel voor overleg en je komt er ook
bepaald niet zo makkelijk binnen. We hebben de afgelopen 18 maanden voor elkaar gekregen
dat mensen nu zeggen: “Oh ja, van de Notenbuurt,” als we ons ergens voorstellen. Dat
betekent dat we makkelijker gesprekspartner zijn of kunnen worden, dat we een groter netwerk
hebben, dat we vaker worden uitgenodigd voor allerlei overlegsituaties, voor activiteiten, en dat
we ook meer oren vinden die naar ons luisteren en dat we uiteindelijk, hopelijk, ook steeds
meer voor elkaar krijgen.
Vrijwilligerswerk
Inderdaad, dat is het en dat blijft het. Sommige mensen halen daar echt hun neus voor op. Dat
heb ik ook in onze buurt letterlijk van iemand gehoord: “Oh ja, moet dat gratis? Nee, zeg, ik kijk
wel uit.” De meeste mensen weten echter dat alle verenigingen, (sport)clubs, stichtingen en
noem maar op niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. En dat geldt dus ook voor ons.
Met mijn bijna 48 jaar ben ik een van de jongste bestuurdersleden van een bewonersorganisatie in Den Haag. Hoe belachelijk is dat eigenlijk? Belachelijk misschien wel, maar raar is
het niet. Ik begrijp steeds beter waarom bewonersorganisaties slecht vertegenwoordigd zijn
door jongeren (en ik vind mezelf echt geen jongere meer overigens): omdat het veel tijd kost.
En het gaat niet alleen om tijd vrij willen maken voor, het gaat ook echt om tijd hebben voor. Ik
heb gewoon een betaalde baan en ik moet me al een tijdje behoorlijk in bochten wringen om
het wijkberaad ook goed te kunnen dienen of runnen, noem het hoe je het noemen wil.
En omdat ik nu op het punt ben beland dat het eigenlijk niet meer te doen is, als we een
actieve bewonersorganisatie willen zijn en niet eentje die op de achtergrond blijft en weinig
‘doet’, doe ik een dringende oproep aan u om de Notenbuurt en het wijkberaad te steunen.
 Z.O.Z. 
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Ik wilde gewoon een leuk straatfeestje, zo ben ik erin gerold. Ik blijk heel wat dingen die ik doe
of moet doen als bestuurslid leuk te vinden, dat helpt. Daarnaast voel ik me ontzettend
verantwoordelijk en dus kap ik er niet zomaar mee. Tegenslagen zijn er om te overwinnen.
Besturen, wat is dat dan?
Ja, ook dat is een goede vraag. Doordat we allemaal werken en we dit met volle overtuiging
naast ons privéleven en werk deden, hebben we ons nooit zo druk gemaakt over allerlei
formele zaken. Maar, omdat we een stichting zijn, moet en kan dat wel iets handiger in de
toekomst door de taken en verantwoordelijkheden goed neer te zetten en goed te verdelen.
Wat het niet is, vind ik een makkelijkere vraag: het is niet vergaderen of ingewikkeld doen,
omdat we denken dat dat moet. Alsjeblieft niet. We gaan voor de inhoud, voor dingen doen en
regelen. Met meer mensen is het wel een stuk makkelijker taken te verdelen en meer mensen
is precies wat er nodig is.
Ons doel
We hebben een heel helder doel: het wijkberaad zet zich in voor het bevorderen van het
woon- en leefmilieu in de wijk en het behartigen van de belangen van de bewoners. Hoe?
Door te ‘moderniseren’, door midden in de buurt staan, horen en zien wat er leeft, meedenken,
meedoen, helpen bij het organiseren van leuke activiteiten, ervoor zorgen dat we weten welke
problemen er kunnen zijn in de buurt, bij buurtbewoners en welke oplossingen we kunnen
aandragen of waar we u heen kunnen verwijzen als u een vraag of probleem heeft. We willen
u kennen en we willen dat u ons én elkaar kent. We willen dat mensen niet mopperen, maar
dingen aanpakken, we willen dat iedereen zich fijn, veilig en prettig voelt in de buurt.
We willen heel graag dat kinderen gewoon weer kunnen spelen op straat, dat er geen
hondenpoep meer ligt, dat er niet meer te hard wordt gereden, dat iedereen rekening houdt
met elkaar, dat iedereen alleen parkeert waar het mag, dat er met Sinterklaas, Kerst, Pasen,
Halloween, Sint Maarten, Burendag, Straatspeeldag, altijd gewoon iets leuks te doen is, net
als op het Let’s go Nuts-festival, dat er een BuurtPreventieTeam (BPT) van de grond komt, dat
iedereen zijn buren kent of wil leren kennen, dat mensen elkaar even helpen als dat nodig is.
Alle buurtbewoners horen een stem te hebben, waar, hoe of met wie, hoe lang en waarom u in
de buurt woont, of hoe oud u bent…. Dat interesseert ons eerlijk gezegd niet. Als u mee wil en
ook kunt doen en u wil zich inzetten voor de buurt en het wijkberaad, dan zitten we echt op u
te wachten.
Wat heeft het wijkberaad nodig?
We hebben heel dringend nodig:
 ongeveer 5 vrijwilligers die bestuurslid willen worden, waaronder een secretaris en een
penningmeester en enkele kascommissieleden,
 vrijwilligers die (misschien niet of pas later) bestuurslid willen worden, onder andere
voor het BPT, waaronder ook iemand die coördinator van het BPT wil worden.
 Hoeveel tijd het kost? Dat hangt af van wat u wil doen en hoeveel tijd u over heeft om
de buurt en het wijkberaad te steunen. Wij zijn blij met elk uurtje dat u overheeft.
Voorwaarden?
Bestuursleden en vrijwilligers die met activiteiten en/of het BPT in de weer gaan, moeten een
VOG kunnen overleggen, zoals geldt voor elke vrijwilligersorganisatie tegenwoordig.
Voor sommige klussen, taken, activiteiten is het inderdaad handig als je meerderjarig bent,
maar we willen vooral dat buurtbewoners meehelpen, meedenken, meedoen met wat ze willen
en kunnen. We gaan niet vooraf bedenken waarom iemand iets niet kan, we willen graag
weten wat u wil en kan doen, waarover u mee wil denken.
 Z.O.Z. 
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En die verhuizing dan?
We hadden als nieuw bestuur al een voorschot genomen op moderniseren door onze ‘fysieke
plek’ in de Buurtkamer te gaan opzeggen. De verandering van regels bij Staedion (de eigenaar
van de woning die Buurtkamer is), maakte ook dat dat moest. De fysieke plek zoals die was,
was niet meer handig voor ons en heel wat buurtbewoners denken dat de Buurtkamer van het
wijkberaad is en dat is niet zo. Om al die redenen zijn we aan het verhuizen. We hebben het
meubilair verkocht en er twee archiefkasten voor teruggekocht die op ons bezoekadres staan:
bij Hvv RAS in de Albardastraat. De rest van onze spullen wordt opgeslagen en voor de post
hebben we een postadres. Alle contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
Tot slot
Nu wilt u vast ook weten hoe dringend mijn oproep is? Die is heel dringend. Het voortbestaan
van een (actief) wijkberaad staat op de tocht. Ik kan de 2 andere bestuursleden niet eeuwig
laten wachten op vervanging, ik kan deze berg werk in mijn eentje niet langer doen.
En wat als niemand zich aanmeldt?
Ja, dat heeft direct gevolgen, laat ik daar ook helder over zijn.
 dan is dit waarschijnlijk de laatste nieuwsbrief,
 dan zal er geen Let’s go Nuts-festival of andere activiteit meer worden georganiseerd,
 dan komt er geen BuurtPreventieTeam,
 dan zal de herontwikkeling van de groenstrook in de Walnootstraat tot een eigen
buurtpark ook hier eindigen,
 dan blijft er van het wijkberaad weinig over en is opheffing een direct en reëel gevaar.
 dan is er dus geen organisatie meer in de Notenbuurt, voor en door bewoners die de
belangen van de buurt en de buurtbewoners behartigt.
Ik hoop daarom van harte dat u (ook) niet wil dat dit gebeurt en dat ik op uw hulp en daadkracht
kan rekenen.
Met vriendelijke groet,
Nicole Olvers

Hoe kunt u het Wijkberaad bereiken?
Postadres:

Stichting Wijkberaad Notenbuurt
Kerketuinenweg 2 – PB 8512
2544 CW Den Haag

Bezoekadres
(alleen op afspraak)

Stichting Wijkberaad Notenbuurt
Albardastraat 15
2555 XP Den Haag

Contactpersoon:

Nicole Olvers: n.olvers@notenbuurt.nl

Website:
E-mail:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Informatiebord:

www.notenbuurt.nl
info@notenbuurt.nl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009454752250
@WkbrdNotenbuurt
#notenbuurt
hoek Walnootstraat - Albardastraat & Notenplein
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