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Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Donderdag 13 december 2018 was er op initiatief van bewonersgroep Mafuganova een
bewonersbijeenkomst. Raadsleden waren uitgenodigd door bewoners die zich ernstig zorgen maken
over de leefbaarheid in het Regentesse- en Valkenboskwartier. Raadsleden van VVD, GroenLinks,
PvdA en ChristenUnie/SGP waren op deze uitnodiging ingegaan. Tijdens deze avond uitten bewoners
hun zorgen over vooral de veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in hun buurt. Zo zijn er steeds meer
vechtpartijen en straatruzies in de buurt, is de overlast van rondscheurende auto’s en brommers
toegenomen, blijft de overconcentratie van coffeeshops een probleem, is een wildplasser of
drugsgebruiker in een portiek al geen incident meer te noemen en zijn er zorgen over de branchering
van de winkels in een groot deel van de Weimarstraat. Waar voorheen de problemen zich
concentreerden in de Weimarstraat, zijn deze inmiddels ook goed merkbaar in omliggende staten als
de Fultonstraat, Noorderbeekdwarsstraat etc. Voor de bewoners en deze fracties staat het als een paal
boven water: deze wijk staat op een kantelpunt. En daarom is krachtig ingrijpen door de Gemeente
Den Haag nodig.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Grinwis, Yilmaz, Kapteijns
en Holman de volgende vragen:
1) Is het college bekend met de grote leefbaarheidsproblemen en de toenemende
onveiligheidsbeleving in het gebied rondom de Weimarstraat? Onderkent het college dat deze
buurt zich op een kantelpunt bevindt?
Steeds weer wordt geprobeerd iets te doen aan de overlast in deze buurt. Kleine aanpassingen, zoals
het draaien van de rijrichting in de Noorderbeekdwarsstraat 1, hebben soms tijdelijk gezorgd voor
minder overlast. Ook lijkt de afgelopen tijd de controle door politie en de handhavingsorganisatie in de
Weimarstraat te zijn toegenomen. Dit leidt wellicht tot minder overlast en onveiligheid in de
Weimarstraat zelf, maar tot meer overlast en veiligheidsproblemen in de omliggende straten. Kleine
aanpassingen en extra handhavingsinspanningen zijn niet meer voldoende om de veiligheid en
leefbaarheid in de buurt te waarborgen. Grotere, meer rigoureuze ingrepen zijn nodig. Deze avond met
bewoners klonk dan ook telkens hetzelfde refrein: “meer toezicht en handhaving is niet genoeg, het
beleid moet veranderen.”
2) Is het college het met de bewoners eens dat meer toezicht en handhaving niet genoeg is, maar
dat het beleid moet veranderen?
3) Is het college bereid om ingrijpende (beleids)maatregelen te treffen, waarmee de leefbaarheid
én veiligheid in de buurt daadwerkelijk verbetert? Zo ja, is het college bereid om met
buurtbewoners in gesprek te gaan welke maatregelen hierbij helpen? Zo nee, wat gaat het
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college dan doen om de veiligheid, leefbaarheid én het woongenot van deze Haagse burgers te
bevorderen?
“In december 2017 heeft het projectteam de B-CBA (Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldsanalyse)
Regentesse- en Valkenbos-kwartier afgerond en
deze, inclusief tien concrete cases van
georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan het bestuur overgedragen”, aldus het jaarverslag
van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 2.
4) Wat is er met dit ondermijningsbeeld gebeurd? Is naar aanleiding daarvan bijvoorbeeld, net
zoals bij de Koningsstraat/Hoefkade e.o. 3, een gebiedsgerichte aanpak opgesteld om
ondermijning tegen te gaan?
Het beperkte c.q. weinig diverse winkelaanbod én de ruime openingstijden van bepaalde winkels in de
Weimarstraat zorgen voor een concentratie aan problemen en overlast.
5) Is het college bereid om samen met de BIZ Weimarstraat en omwonenden in gesprek te gaan
over maatregelen, zoals het al dan niet aanstellen van een winkelstraatmanager, om zo te
komen tot een diverser winkelaanbod, waarbij zo nodig voor bepaalde risicobranches aldaar
een vergunningplicht wordt ingevoerd?
6) De overconcentratie van coffeeshops in de Weimarstraat is een bekend probleem. Welke
ambitie heeft het college om dit probleem op te lossen? En welke stappen onderneemt het
college daartoe?
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