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ER LIGGEN PRACHTKANSEN
Wij willen prikkelen en met u, lezer, in contact komen over de ontwikkeling van een breed gedragen plan voor de toekomst van de Weimarstraat.
Wij denken dat er prachtkansen liggen. Maar
welke grijpen we aan om de verandering mee te
beginnen?

de wijk, de belangrijkste winkelstraat. Dat moet
zo blijven, maar de straat moet wel beter worden.
De Weimarstraat als winkel- en woonstraat moet
aantrekkelijk zijn voor winkeliers en omwonenden;
met winkels, cafés, lunchrooms die afgestemd zijn
op de smaak en de behoeftes van de buurt.

dan gedaan. Hoe doe je dat?
Willen alle wijkbewoners hetzelfde? Willen alle winkeliers
hetzelfde? Als je al die akelige
leegstaande winkels wilt vullen,
waarmee zou je dat dan willen?

Wij hebben het gevoel dat door alle aandacht van
burgemeester, raadsleden, wethouders, kranten
en weekbladen, zelfs ministers, er vaart in kan
komen en dat we geen gelegenheid voorbij mogen laten gaan, dat we druk op de politieke ketel
moeten houden. Daarom dit katern in KonkreetNieuws.

Maar net als andere buurtgenoten zien wij stukken van de Weimarstraat achteruit gaan: slechte
winkels, leegstand, winkels waarvan je niet kan
zien wat er gebeurt. De straat is vaak in het
nieuws vanwege drugsoverlast en ondermijnende
criminaliteit. Na intensief en langdurig aandringen
van vele kanten, lijkt de gemeente Den Haag nu
voldoende doordrongen van de noodzaak tot een
verbetering van de straat.

Wij Weimar probeert het aardige, leuke, positieve in de straat
en de buurt te stimuleren. Tegelijkertijd moet de gemeente
het vervelende, negatieve en
zelfs criminele aanpakken.Vanuit ons pand op de hoek van
de Weimarstraat en de Noorderbeekdwarsstraat zijn we
daar mee bezig; als een groep
buurtbewoners die van hun wijk
houden en die vinden dat het
beter kan en beter moet.

Wie is Wij Weimar?
Wij zijn een groep bewoners uit Regentesse-Valkenbos en net als veel andere mensen in de wijk
vinden wij de Weimarstraat “onze” straat. Wij doen
er boodschappen en we ontmoeten er vrienden
en buurtgenoten. Onze straat is belangrijk voor

Wat wil Wij Weimar?
Zo ingewikkeld is het niet: een leuke straat waar je
goed kunt winkelen, wonen, wandelen, op ‘n terrasje zitten, elkaar ontmoeten. Makkelijker gezegd

berichten uit de buurt:
“In deze buurt waar mensen duurzaamheid belangrijk vinden, zou ik graag een
winkel/showroom starten voor duurzame producten zoals bijvoorbeeld duurzame verf. Ook zie ik daarbij een ruimte voor workshops en bijeenkomsten rondom
duurzaamheid.“
-Ernst de Nobel, Pro Ecocoatings“Als dagelijks gebruiker van de hoofd�ietsroute door de Weimarstraat vind ik het
een gezellige straat, er is veel levendigheid en ik voel me er veilig. Wel heb ik last
van de dubbelgeparkeerde auto’s en het laden en lossen tijdens de spits. Juist de
momenten dat de �ietsroute volop gebruikt wordt.“
-een gebruiker van de hoofd�ietsroute“Ik zou graag als ondernemer onderdeel zijn van de stad en een plek aan de Weimarstraat zou voor mij ideaal zijn. Goed te bereiken met openbaar vervoer, veel
vergaderplekken met lekkere kof�ie. Graag gedeeld met andere ondernemers.“
-ondernemer uit Segbroek-

Bezoek wethouder van Asten en wethouder Bruines aan Wij Weimar,
20 februari 2020

OPROEP

Als de Weimarstraat van iedereen is, van
winkeliers en buurtbewoners, van voorbijgangers, van wandelaars, dan moet ook
iedereen de gelegenheid krijgen om mee te
denken hoe een ideale Weimarstraat eruit
ziet.

Kom meepraten (als alles weer in rustiger vaarwater is gekomen)
reageer op info@wijweimar.nl of
facebook.com/wijweimar of gewoon
via de brievenbus
Wij Weimar, Noorderbeekdwarsstraat 218

Colofon
Dit katern is een speciale bijlage bij KonkreetNieuws en geschreven onder verantwoordelijkheid van de visiegroep
Wij Weimar. In de groep zit deskundigheid op gebied van architectuur, stedenbouw, inrichting van straten, het vernieuwen van winkelstraten en kennis van heden en verleden van de wijk. De groep bestaat uit Hans van Daal, Piet
Driest, Hans Hoogvorst, Eline Keus, Marc Lampe, Stephen Tas, Ben Veen en Abdel Bouchibti.
Het katern is tot stand gekomen door steun van Wij Weimar, de winkeliersvereniging Weimarstraat en het stadsdeel
Segbroek.
info@wijweimar.nl april 2020
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Nieuw Elan voor de Weimarstraat
Na een jaar van praten, luisteren, kijken en
aanpakken, presenteert Wij Weimar het resultaat van een zoektocht naar nieuw elan voor de
Weimarstraat. Deze bijlage is onze uitnodiging
aan de lezers van Konkreet om in de komende
maanden mee te denken over de toekomst
van de Weimarstraat. Ons doel is een plan dat
gedragen wordt door betrokken bewoners en
ondernemers en dat energie losmaakt om problemen aan te pakken en nieuwe initiatieven te
ontplooien. Én, niet onbelangrijk, de gemeente
Den Haag ervan te overtuigen dat de Weimarstraat beter verdient. De verantwoordelijke
wethouders hebben al aangegeven dat zij een
gedragen voorstel zeer serieus zullen nemen.
De Weimarstraat is een stadswinkelstraat van 1,5
kilometer lang in een dichtbevolkt deel van Den
Haag. Van oost naar west wisselen winkelaanbod,
verkeerscirculatie, openingstijden en atmosfeer
sterk. De straat kenmerkt zich door zijn ligging op
de overgang tussen zand en veen. Hierdoor heeft
de Weimarstraat een zeer divers publiek. Verschillende culturele achtergronden, verschillende
leefstijlen, verschillende portemonnees, ze komen
elkaar tegen op de Weimarstraat.
De kracht van de Weimarstraat van nu is het veelzijdige aanbod aan winkels en horeca. Een mix
van winkels voor dagelijkse boodschappen, specialistische zaken, niche-ondernemers en kleinschalige horeca; een combinatie van winkels met
een lokale en een meer regionale klantenkring.
De straat is op te knippen in delen met eigen
kenmerken. Deel 1 loopt van de Conradkade tot
Regentesseplein, de sfeer is creatief, hip met
kunst, recreatie en terrasjes. Deel 2 loopt van Regentesseplein tot Beeklaan en is het gebied voor
de dagelijkse boodschappen. Deel 3 loopt van
Beeklaan tot Valkenboslaan en is meer divers met
zowel dagelijkse als niet dagelijkse winkels. Hier is
een bovenwijks winkelaanbod te vinden met veel
autoverkeer en kleine en grote criminaliteit.
De Weimarstraat is op dit moment ook een straat
waar mensen vooral kort verblijven; een snelle
boodschap doen op weg naar huis of naar het
werk: ‘stop en shop’. Veel winkels en horeca in de
Weimarstraat worden per fiets en te voet bezocht,
maar zeker in het derde deel is stop en shop per
auto dominant, om niet te zeggen allesoverheersend. Uit een enquête die we afgelopen najaar tijdens de braderie hebben gehouden, bleek dat alle
respondenten een toekomst met minder ruimte
voor de auto en meer ruimte voor voetgangers en
fietsers voor zich zien.

herschikken parkeerstrook; met veelzijdig en
efficiënt gebruik

PRETTIGE SFEER, LANGER
VERBLIJVEN

OMARM, VERBIND EN VERSTERK
VEELZIJDIG WINKELAANBOD

DENK MEE!

Wij Weimar stelt voor het ‘stop en shop’ principe
beter te organiseren en zo meer ruimte te bieden
voor voetgangers en fietsers: voor ontspannen
verblijf op straat en voor betere voorzieningen
voor bezoekers per fiets. Deze herschikking op
straat biedt de basis om te werken aan een prettige sfeer met meer ruimte om te wandelen, te
zitten, met winkeluitstalling en horecaterrassen
op straat. Een winkelstraat met voldoende en
verzorgde stallingsplekken voor fietsers, met volwaardig groen, sfeervolle verlichting en met aandacht voor veilig oversteken.

Wij Weimar ziet en omarmt het veelzijdige aanbod aan ondernemers. Winkels voor dagelijkse
boodschappen zijn de buren van specialistische
en niche-winkels, producten uit verschillende culturen vinden hun weg naar consumenten uit weer
andere culturen. Dit aanbod kan elkaar enorm
versterken, de combinatie van omwonenden en
bezoekers van verder weg zorgt voor een energieke atmosfeer. Voorwaarde is dat de een de ander niet wegdrukt, dat automobilisten en fietsers,
korter en langer bezoek, bewoner en ondernemer
zich prettig tot elkaar verhouden.

Met deze uitgangspunten voor nieuw elan wil
Wij Weimar zich richten op alle aspecten die een
winkelstraat aantrekkelijk maken: winkelaanbod,
inrichting van de buitenruimte, verkeer en parkeren, aanpak van leegstand, overlast en criminaliteit. Steeds weer hebben we in het afgelopen jaar
gemerkt dat er veel ideeën leven bij bewoners en
ondernemers voor de toekomst van de straat. Aan
elan en energie geen gebrek! We geven hier onze
ideeën met beelden van een mogelijke uitwerking.
Het praten, kijken en luisteren is dus zeker niet
klaar. Denk mee! Geef andere, betere ideeën,
overtuig elkaar en ons, samen maken we de
straat.

“Prettige sfeer, langer verblijven”

“Denk mee!”

“Omarm, verbind en versterk
veelzijdig winkelaanbod”

de huidige Weimarstraat is meer verkeer dan verblijf
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HERSCHIKKEN (afbeelding linkerpagina)
In de ideeën voor de Weimarstraat gaat veel aandacht uit naar de parkeerstroken. In deze stroken
bevinden zich nu vooral parkeerplaatsen, laad- en
losplekken, bomen en een verdwaalde fiets. Deze
strook kan veelzijdiger en efficiënter worden gebruikt en ruimte bieden aan aangenaam verblijf,
bankjes, beplanting, horeca.
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sfeervol door verlichting

waterattractie (foto Rots Maatwerk)

MARKANTE PLEKKEN
Over de lange lengte van de Weimarstraat zijn
weinig plekken te vinden die mensen uitnodigen
om een ommetje te maken of even te zitten op afstand van de stadse drukte. Het Regentesseplein
kan zich ontwikkelen tot zo’n markante plek met
bijvoorbeeld een waterattractie, een groen parkachtig plein met bankjes of een plek om te spelen.
WIJKACTIVITEITEN
De Weimarstraat vormt het hart van een heel
diverse wijk met veel culturen naast elkaar, met
veel creativiteit en een groot hart voor de wereld.
Activiteiten in de Weimarstraat zouden meer dan
nu op omwonenden geënt kunnen zijn. Wij denken
bijvoorbeeld aan evenementen als een wekelijkse
ecologische markt of rond het thema oogst en
eetcultuur, door winkels en horeca samen georganiseerd. Een uitnodiging om te wandelen door
de straat in plaats van even snel een fiets of auto
te parkeren.

STRAATINRICHTING
Verlichting wordt ingezet om ‘s avonds naast
voldoende licht ook sfeer te maken. Hogere bomen dragen bij aan een ruimtelijker straatbeeld,
niet somber maar met een luchtige, transparante
kroon. Met een bijzondere inrichting als deze gaat
de Weimarstraat zich meer onderscheiden van

winkelstraten uit de omgeving, een extra uitnodiging voor bezoekers. Op deze manier zijn veel
meer ideeën denkbaar om de straat aantrekkelijker te maken, ook voor de verschillende delen van
de Weimarstraat ten opzichte van elkaar.
ONTMOETEN EN VERBLIJVEN
De bezoekers van de Weimarstraat komen veelal
kort. Even de fiets stallen, winkel in, winkel uit en
weer verder. Hoe zou een typisch Weimarbankje
bevallen? Een bank in combinatie met groen waar
bezoekers ontspannen kunnen zitten en om zich
heen kijken of aan de praat raken.

gezelligheid door ontmoeting

STRAATKLIMAAT
Ook aan de Weimarstraat vraagt het klimaat aandacht. Met bomen met meer volume ontstaat er
schaduw in de straat. Hierdoor blijft de temperatuur aangenaam. Met meer groen in de straat kan
een deel van het regenwater worden opgevangen
in de bodem waardoor het riool minder belast
wordt.

WEIMAR WERKT
Weimar Werkt: Een werkgebouw aan de Weimarstraat voor kleine ondernemers uit de wijk.
Een bedrijfsverzamelgebouw dat ook ruimte biedt
voor creatieve cursussen en workshops. Open
naar de straat met een uitnodigende sfeer, zowel
overdag als ‘s avonds.

makkelijk en veilig oversteken

MAKKELIJK OVERSTEKEN
De verkeersdrukte in deel 2 en 3 van de Weimarstraat nodigt niet uit om de straat over te steken.
Door geparkeerde auto’s en tweerichtingsverkeer
is er weinig overzicht. Een smallere rijbaan met
zebrapaden of verhoogde plateaus op de kruispunten biedt de voetganger ruimte, rust, overzicht
en remt de snelheid van auto’s af.

ecologische markt - samen met winkels, wandelen langs de gevels

wateropvang en meer groen

TOT SLOT
Beste lezer: een ingewikkelde opdracht; hoe wilt u
dat de Weimarstraat in de toekomst bekend staat?
als “die lange, rustige winkelstraat” , die gezellige
straat, die straat met die verrassende winkeltjes,
die straat waar altijd leuke dingen gebeuren, altijd
wat aan de hand is, als die straat waar je rustig
en prima je dagelijkse boodschappen kunt doen?
Wanneer wordt het uw lievelings-winkelstraat?
Doe een voorstel!

OASE
stedenbouw en landschap

marc lampe maakt
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Transformatiemanager Weimarstraat
Drie integrale
pijlers voor de
Weimarstraat

Het streven is om doelgericht in te zetten op de
volgende drie integrale pijlers / speerpunten:

1.
2.
3.

Ondermijningsaanpak Weimarstraat
Branchering/Verbeteren winkelaanbod & Uitstraling
Imago, Sociale cohesie & mobiliteit (meer
ﬁets- en voetgangersvriendelijk en elektrische laadpalen)

“Op de Weimarstraat gaan we voor

Transformatiemanager Abdel Bouchibti zet zich in om samen met alle betrokken partners de Weimarstraat duurzaam te verbeteren en aantrekkelijker te maken, zodat nieuwe onderscheidende winkels en kwalitatieve ondernemingen
zich er willen vestigen en de consument er met plezier komt winkelen. Voordat
het zover is moeten er een aantal serieuze stappen worden gezet. Immers, de
huidige staat van een gedeelte van de Weimarstraat is nog altijd zorgelijk!

publiek private samenwerking.
Samen staan we sterk!”

Transformatiemanager
Weimarstraat verbindende schakel en aanjager

Strenge selectie aan de Vestigingsvergunning- Integrale Gebiedsgerichte
poort
plicht vanaf mei 2020
aanpak Weimarstraat

Abdel Bouchibti is sinds januari 2020 Transformatiemanager Weimarstraat. Hij staat in nauw
contact met ondernemers, het BIZ-bestuur*, de
pandeigenaren, Stadsdeel Segbroek, Directie Veiligheid**, DSO***, DSO Pandenbrigade, DSO verkeer, Wij Weimar, Mafuganova en groepen bewoners. Abdel is zowel verbinder als aanjager actief.
Hij probeert ontwikkelingen waar de Weimarstraat
bij gediend is te stimuleren en tot een goed einde
te brengen. Daarnaast is hij pro-actief in de weer
om excessen en de komst van laagwaardige- en
malafide ondernemingen tegen te gaan.

Zodra er een winkelruimte leeg komt te staan of
leeg dreigt te komen, gaat de Transformatiemanager in gesprek met de pandeigenaren om hen
ervan te overtuigen om de winkelruimtes niet aan
de eerste de beste kandidaat te verhuren, maar
om goed te kijken naar wat de Weimarstraat nodig heeft. En om de keuze af te stemmen op de
behoeften van de bezoekers/consumenten en bewoners. De Transformatiemanager is daarnaast
in gesprek met kleine en middelgrote opkomende
ondernemingen, alsook met formules / filiaalbedrijven om ze te interesseren om zich in de Weimarstraat te vestigen.

“De Weimarstraat moet weer een

Burgemeester Remkes heeft, in samenwerking
met Directie Veiligheid, de gemeenteraad ervan
kunnen overtuigen dat het 3de deel van de Weimarstraat aangewezen dient te worden als aandachtsgebied.
Dit betekent dat er vanaf mei 2020 een vestigingsvergunningplicht van kracht is, die geldt voor alle
nieuwe en bestaande ondernemingen in het deel
Weimarstraat dat loopt van de kruising Beeklaan
tot aan de Valkenboslaan.
Concreet betekent dit dat iedere nieuwe huurder/
ondernemer verplicht is om bij de gemeente een
vestigingsvergunning aan te vragen. Op deze manier kunnen ondernemingen, die zich bezig houden met ondermijnende activiteiten, op dit deel
van de Weimarstraat worden geweerd.

aantrekkelijke en plezierige

binnen het afgebakende Bedrijven Investerings Zone-gebied Wei-

Wij Weimar, Mafuganova, de BIZ-Weimarstraat,
Stadsdeel Segbroek, Directie Veiligheid, DSO en
de Transformatiemanager trekken samen op met
als doel een duurzame kwaliteitsslag te realiseren
op de Weimarstraat. Dat kunnen we alleen realiseren als we werken vanuit een integrale gebiedsgerichte publiek-private aanpak.

*BIZ-bestuur = het Ondernemersbestuur dat de belangen behartigt
marstraat.

winkelstraat worden!”

** Directie Veiligheid = de afdeling van de gemeente Den Haag die
zich bezig houdt met de ondermijningsaanpak
*** DSO = de afdeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de
gemeente Den Haag
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Een keer sparren met onze
Transformatiemanager
Weimarstraat?

Dat kan!

Heeft u zelf ook interessante ideeën voor de Weimarstraat of
tips/adviezen voor onze Transformatiemanager. Neem dan contact op:
Abdel Bouchibti - Transformatiemanager Weimarstraat
T: 06-43755965 / E: abdel@zakenexpert.nl

