
 

Overleg van het Dagelijks Bestuur met mw. M. el Adlouni, Stadsdeelmedewerker Loosduinen, 

gemeente Den Haag, d.d. 19 mei 2020 

 

Gespreksonderwerp: update over wat er gebeurt in Loosduinen tijdens de coronacrisis  

 

De voorzitter van de Commissie Loosduinen (CL), dhr. Wijsman, heet mw. el Adlouni welkom. 

Mw. M. el Adlouni: in deze tijd zijn welzijnsmedewerkers erg druk bezig om kwetsbare mensen te 

bereiken en van voedsel te voorzien. Er zijn 3 nieuwe initiatieven ontstaan: 

- De soep van Verzilveren in het Loosduinse hof: het wordt nu met de fiets bezorgd door vaste 

mensen die 129 bewoners kunnen bereiken.  

- Van Bij Geest maakt Samanta maaltijden voor 70 mensen.  

- Ben Lachhab van Resto van Harte verzorgt maaltijden. In Loosduinen nuttigen 65 mensen deze 

maaltijden. De voedselbank is gestopt omdat daar veel vrijwilligers werken die tot de 

risicogroep behoren. Het effect daarvan is dat Ben nu door iedereen wordt gebeld voor de 

voedselpakketten.  

Via de maaltijden van Ben zijn de kwetsbaren in Loosduinen nu bekend geworden bij de 

professionals. Op basis van deze maaltijden, heeft wethouder Balster een bezoekje gebracht aan 

Loosduinen. Buddy’s netwerk is ook hier geweest en een bakker heeft brood ter beschikking 

gesteld. Het eerste brood is door Mustapha, de stadsdeeldirecteur, aangeboden aan een bewoner.  

Stadsdeelmedewerkers zijn nu bezig met de Wijkagenda’s. De wijkagenda voor KOM Loosduinen 

is nu bijna klaar. De wijkprogramma’s van 2016-2019 zijn verlopen.  Deze zijn verlengd voor de 

subsidieverstrekking. Nu komen er wijkagenda’s terwijl de wijkprogramma’s nog niet eens 

geëvalueerd zijn. Ze hebben net de opdrachtverstrekking aan de welzijnsorganisatie gedaan op basis 

van data en cijfers. DB Leurens is weer geraadpleegd en die kwam met de wijkscans. Op basis van 

de data en de wijkscans komen ze op 30 juni met een voorstel. De wijkagenda is voor vier jaar en 

deze opdrachtverstrekking moet aansluiten bij de wijkagenda’s. Mw. el Adlouni wil graag met de 

bewonersorganisaties en de CL samen gaan zitten om te kijken welke vraagstukken we hebben 

m.b.t. de opdrachtverstrekking.  

De CL vindt het ontzettend belangrijk dat de wijkprogramma’s geëvalueerd worden. Mw. el 

Adlouni wil dit daarom eerst bespreekbaar maken binnen de gemeente. CL vraagt of zij iets kan 

betekenen bij de evaluatie van de wijkprogramma’s. Mw. el Adlouni zegt dat ze al vragen hebben 

gesteld aan de welzijnsorganisatie. De welzijnsorganisatie gaat met de stakeholders praten om 

helder te krijgen wat de wijken nodig hebben.  

Verder zijn ze bezig met het Erfgoedpark en Villa Ockenburg. Op dit moment ligt alles stil. Er is 

voorzichtig gestart met het sportaanbod in de openbare ruimte. TV Loosduinen is een leuke 

aanvulling. De CL vraagt of het mogelijk is dat de CL samen met het SDK een dankkaartje i.v.m. 

de coronatijd naar de bewoners kan sturen. Mw. el Adlouni vindt het idee heel interessant en gaat 

verder informeren naar de subsidie hiervoor.  

Dhr. Wijsman dankt mw. el Adlouni voor haar inbreng en sluit de vergadering. 

 

Verslag door Odko Vrolijk 


