Opknapplan Nieuw Waldeck Knapt vastgesteld
Het Opknapplan voor Nieuw Waldeck is vastgesteld. De gemeente investeert bijna € 6,3 miljoen
om de openbare ruimte op te knappen. Daarnaast wordt er vanuit het budget van ‘groot
onderhoud wegen’ nog eens € 1,5 miljoen extra geïnvesteerd (drie jaar lang € 500.000 per jaar).
Met deze investeringen wordt een belangrijke stap gezet om de wijk op residentieniveau te
krijgen.
De openbare ruimte van Nieuw Waldeck is verouderd. Bij het maken van het opknapplan zijn
bewoners nauw betrokken geweest. In het opknapplan voor Nieuw Waldeck zitten grote en kleine
projecten om de fysieke ruimte in de wijk te verbeteren. Het gaat om:
•

Herinrichting Italiaanse buurt
De Italiaanse buurt wordt in zijn geheel heringericht. Het parkeren wordt beter gestructureerd
en de rijweg en het groen worden opnieuw ingedeeld.

•

Maurice Ravelweg en de keerlus
De Maurice Ravelweg wordt versmald, het asfalt wordt vervangen door klinker en er komen
verkeersplateaus. De keerlus wordt bij de groenzone getrokken en op verzoek van de jeugdraad
komt er een graffitiwall voor oudere jeugd.

•

Binnen- en Buitentuinen
De Binnen- en Buitentuinen, worden eenrichtingswegen. Er komen parkeervakken aan beide
kanten van de weg.

•

Langzaam verkeersroutes en groenzones
De groenzones tussen de Duits-Oostenrijkse buurt, in de Italiaanse buurt en rondom het King
Olivereiland worden opgeknapt. Daarbij worden de bomen en heesters uitgedund, de voetpaden
vernieuwd en het straatmeubilair opgeknapt. Ook komen er nieuwe voetpaden door het groen.
De speelplekken rondom het King Olivereiland en de Blauwe Speeltuin worden opgeknapt, en op
verzoek van de jeugdraad komt er een pontje. Langs het Strausspad komt een voetpad.

•

Amerikaans-Franse Buurt
In de beide wijken wordt er onderhoud aan de wegen gedaan om de schade van de wortelopdruk
op te lossen. Voordat de werkzaamheden starten wordt de wortelopdruk aangepakt.

Planning
Met een aantal projecten of delen van projecten kan snel worden gestart. Voor Nieuw Waldeck zijn
dat: de voetpaden in de groenzones, voetpad Mozartlaan, trekpontje King Oliviereiland, groenzone
tussen Duits/Oostenrijkse en Italiaanse buurt (noord) en de groenzone van het King Oliviereiland.
Andere projecten hebben meer voorbereidingstijd nodig. De verwachting is dat binnen 3 jaar alle
projecten zijn uitgevoerd, met uitzondering van Amerikaanse buurt.
Meer informatie

Hier kun je het complete opknapplan voor Nieuw Waldeck (en Houtwijk en Mariahoeve) met
een beschrijving van de projecten vinden. Op de website
www.nieuwwaldeckknaptop.denhaag.nl kun je alle stappen in het participatieproject nog
eens terug zien. Met vragen over het opknapplan voor Nieuw Waldeck kun je een mail
sturen naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl

